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چکـیده
تکنولوژی در فرهنگ لغات ،ابزاری تکنیکی برای رسیدن به اهداف عملی است .در دنیای امروز بشر با استفاده از این
تکنولوژی به اهداف زیادی دست مییابد که مهمترین آنها کاهش مصرف انرژی است .در دنیای پیشرفتهی امروز صنعت
ساختمان ،سرمایهگذاری کالن ،درازمدتی بوده و میبایست این صنعت را با کمک تکنولوژی و فناوریهای روز جهان از
کهنگی دورنگه داشت .هزینهی یک ساختمان تنها هزینهی طراحی و ساخت نبوده بلکه هزینهی نگهداری و استفاده از آن
را نیز شامل میشود .اغلب ساختمانها فاقد امکانات الزم برای مدیریت انرژی میباشند و نمیتوانند پاسخ گوی تحوالت
محیط ،نیازهای جدید باشند .امروزه از تکنولوژیهای جدید ساخت خانههای هوشمند بهمنظور ایجاد آسایش و امنیت
بیشتر و صرفهجویی در هزینهها بو کاهش در مصرف منابع انرژی بهره ساختمان استفاده میکنند .هدف این تحقیق
بررسی مفاهیم و خواستگاه تکنولوژی ساختمانهای هوشمند با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین کاهش انرژی
ساختمان است .روش تحقیق اسنادی و روش توصیفی باهدف کاربردی است که از ابزار مطالعات کتابخانهای و اسناد و
مدارک موجود در سایتها و درگاههای اینترنتی و مطالعات نظری در این رابطه بهره برده است .همچنین از روش فرا
تحلیل در جمعبندی مطالعات و مبانی نظری و روش تحلیلی در تحلیل دیدگاهها و افکار ،پیرامون برهمکنش ارتباط
«تکنولوژی ،معماری و خانه هوشمند و انرژی ساختمان» ،استفادهشده است .روش فرا تحلیل با جمعبندی مبانی نظری و
تحقیقات انجامشده درباره ماهیت تحقیق ،ابعاد مرتبط با موضوع را مورد ارزیابی قرارداده و لذا در این مقاله به ارتباط
فیمابین انرژی ساختمان ،تکنولوژی و زمینههای فیزیکی ساختمان هوشمند پرداختهشده است.

واژگـان کلـیدی :تکنولوژی ساختمان ،خانه هوشمند ،کاهش انرژی ،فناوریهای نوین ،معماری
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با ورود به عصر شبکههای هوشمند و ظهور موضوعاتی همچون زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی پیشرفته ،ارتباط دوطرفه،
زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته ،سیستمهای ذخیره انرژی و شبکههای محلی ،الگوهای مصرف برق و صرفهجویی در انرژی را
متحول کردهاند .همراه با ظهور فنآوریهای کنترل خودکار شبکههای انرژی و توزیع گسترده انرژیهای تجدیدپذیر از طریق این
شبکهها ،یک تحول عمیق برای الگوی مدیریت انرژی از زیرساخت متمرکز بهنظام مبتنی بر پاسخگویی به تقاضای مستقل انرژی
و سیستمهای سایبر با منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیرهشده وجود دارد.
این جهان نو به دست بشری ساخته شد که یک نسبت خاصی با هستی و جهان و خودش پیداکرده بود .حضور تکنولوژی در
عرصههای مختلف از شکلگیری تفکر اولیه ،فرآیند تکامل تفکر ،فرآیند طراحی و ساخت تا بهرهبرداری از اثر به اشکال مختلفی
میباشد و با این حضور تأثیرات مختلفی را بر معماری میگذارد .امروزه نگاه به تکنولوژی در معماری ایران تنها از زاویه کمی و
فیزیکی میباشد و معموالً از ابعاد غیر فیزیکی آن (منجمله ارتباط با آن با هویت و فرهنگ) غفلت میگردد .تکنولوژی را برخی،
ابزار صرف پنداشته که خنثی و بیاثر میباشد و تأثیری را از جانب آن بر آثار و محیط پیرامونی آن متصور میباشند .این در حالی
است که از طرفی تفکر تکنولوژیکی انسان معاصر که برآمده از تغییرات صورت گرفته در عرصههای نظری و عملی بعد از انقالب
صنعتی میباشد ،تمام حوزههای زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر خود قرارداده و دگرگون ساخته است(وفامهر2912 ،؛ وفامهر،
 2912رهبرنیا و رهنورد.)29۳5 ،
در سالهای اخیر ،توسعه یک زیرساخت شهری مدرن به دلیل مزیتهای محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی که میتواند به
یک زیرساخت جهانی تبدیل شود ،بهعنوان یک اولویت مشترک جهانی تبدیلشده است .بهطور خاص ،استفاده هوشمندانه از انرژی
برق در سمت تقاضا نقش مهمی در بهبود پایداری و حفظ انرژی برای کاربران خانگی دارد .پیشرفتهای اخیر در فناوری اطالعات
و ارتباطات مانند زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته ( ،)AMIفناوریهای حسگر هوشمند ،ارتباطات دوطرفه ،لوازمخانگی هوشمند،
شبکه محلی خانگی ( )HANو سیستم ذخیره انرژی خانگی ( )HESSو غیره توسعهیافته است .بنابراین ،این روند رو به رشد ،بنیاد
فنی و زیرساختهای خانه هوشمند را با سیستم مدیریت انرژی خانگی (  )HEMSفراهم میکند(میرزایی.)29 :2911،
سیستم مدیریت تقاضا در شبکههای هوشمند وسایل خانگی مختلف را بر اساس تنظیمات کاربر از طریق رابط انسان و دستگاه
در خانههای هوشمند نظارت میکند تا صرفهجویی برق و بهبود کارایی انرژی را بهبود بخشد .با توجه به نگرانیهای روزافزون در
مورد امنیت جهانی انرژی و گسترش استفاده از تکنولوژیهای دوستدار محیطزیست در تولید انرژی ،از قبیل توربینهای بادی،
پانلهای خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی ( ،)PEVو غیره ،میتوانند با بهرهگیری از هوش مصنوعی برای بهبود کارایی خانه در
تبدیل انرژی و بهرهبرداری مورداستفاده قرار گیرد .اعمال این تغییرات منجر به تغییرات اساسی سیستمهای مدیریت انرژی مدرن از
زیرساختهای س نتی متمرکز به سیستمهای مستقل با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر میگردد(قربانی.)2912،
نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن ،ضرورت استفاده از سیستمهای ساختمانی و مصالح جدید بهمنظور ارتقا
کیفیت ساختمان ،افزایش سرعت ساخت ،افزایش عمر ساختمان ،کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه را بیشازپیش مطرح ساخته
است .از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی در بخش ساختوساز و کاهش منابع انرژی ،بهینهسازی مصرف انرژی بهعنوان یک
ضرورت بشمار میآید.
حل مشکالتی مانند مصرف زیاد انرژی و هزینههای زیاد ،نیازمند ارائه راهکارهایی بهمنظور استفاده عملی از سیستمهای
ساختمانی نوین و مصالح ساختمانی جدید است .این اقدامات در درازمدت موجب رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب ،بهینهسازی
ساخت ،افزایش تولید صنعتی ساختمان و نیز افزایش تولید مسکن در کشور خواهد شد(میرزایی.)2۳ :2911،
در کشور ما نیز باوجود بهرهگیری از منابع گسترده انرژیهای تجدید ناپذیر ،به علت استفاده بیرویه و تلف کردن این
انرژیهای گران ،خسارات و هزینههای گزافی به بودجه کشور وارد میشود که میتوان با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین ساخت
در جهان ،این هزینهها را به حداقل رساند .در ایران در بخش ساختمان با مصرف بیش از  ٪40کل انرژی تولیدشده کشور و مصرف
هزینهای معادل  ٪90از درآمد حاصل از فروش نفت ،بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به این بخش است(میربخت.)2911،
بهینهسازی مصرف انرژی از طریق مدیریت آن در امر ساختوساز از جایگاه مهمی بهویژه در کشور ما برخوردار است یکی از
راههای مؤثر کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان استفاده از مصالح و تکنولوژیهای نوین ساختوساز است .هدف از این
پژوهش بررسی تکنولوژی ساختمانهای هوشمند با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین در جهت کاهش انرژی ساختمان است.
بنابراین پژوهش با این سؤال آغاز میشود که در دنیا چه کشورهایی پیشتاز در این زمینه هستند و جهت کاهش انرژیهای
ساختمان از چه فناوریهای نوینی میتوان بهره گرفت؟ در ادامه اینکه فناوریهای نوین ساختمان تا چه اندازه بر مصرف انرژی
خانههای ما تأثیرگذارند؟
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مفهوم تکنولوژی را میتوان از جنبههای گوناگون و با رویکردهای مختلف موردتوجه قرارداد .توجه به جنبههای مختلف علمی،
فلسفی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی اخالقی و سیاسی تکنولوژی روز بهروز پررنگتر و پردامنهتر میشود .امروزه رویکردهای فلسفی
به تکنولوژی اهمیت باالیی یافته است (اسدی و موسوی مهر)10 :29۳1 ،؛ چنانچه اولین فیلسوفانی که «فلسفه تکنولوژی» را
مطرح کردند و یا به نحوی زمینهساز این تفکر شدند ،فیلسوفان مدرن هستند که زمینههایش توسط«فرانسیس بیکن»« ،گالیله» و
دیگر متفکران دوره رنسانس ایجادشده بود .انقالب صنعتی ،انقالبی نبود که به قرن خاصی منتهی شود ،این انقالب زمینهساز
انقالبهای مدرن در قرنهای حاضر شد که از آن جمله میتوان به انقالب فناوری اطالعات» بهعنوان علم و تکنولوژی روز دنیا
اشاره کرد که در آینده میتوان انقالبهای بزرگی مانند «انقالب ژنتیک»« ،تکنولوژی پالسما»« ،انقالب الکترونیکی هوشهای
مصنوعی» و «عصر مجازی» را ،که همگی زاییده اندیشهای است که موتورهای آتشین (انقالب صنعتی نخستین را به پیدایی آورد،
نظارهگر شد .این انقالبها بیتردید بهزودی جهان را زیر رو خواهد کرد .حتی میتوان گفت که نوع روابط انسانی نیز چنانکه
«کوین کلی» و «مانوئل کاستلز» و دیگر فن شناسان معاصر دگرگون خواهد شد .تکنولوژی ریشه یونانی دارد و از دو واژه
 Techneو  Logicتشکیلشده است« .تخنه» به معنای هنر ،مهارت و آن چیزی است که آفریده دست انسان است و در مقابل
 Archeبه معنای آفریده خدا است« .لوژی» در یونان قدیم به معنی دانش و خرد بهکاررفته است(عبدالکریمی.)71 :2911،
بهاینترتیب میتوان گفت که تکنولوژی به معنای آمیزه هنر و مهارت بادانش است .میتوان گفت که انسان خردمند در تعامل با
طبیعت به قوانین عام آن دست مییابد و با بازآفرینی این قوانین توسط علم و دانش در محیط و شرایط دلخواه کاربردهای موردنظر
خود را ایجاد مینماید (محمود نژاد« .)22 :29۳0 ،ارنست کاپ» در کتاب «فلسفه تکنولوژی» در سال  2۳11احتماالً اولین کسی
بود که ارتباط بین نارساییهای اندامی انسان و هوش مبدع و نوآور او را متذکر شد .کمی بعدازآن فیلسوف زبان« ،لودویگ نویره»
در کتاب «ابزار» در سال  2۳۳0نوشت« :آنگاه انسان از طبیعت آزاد شد زیرا او خالق خود گردید ،اعضای خود را آفرید ،یک ابزارساز
شد ،یک حیوان ابزارساز» (گلن ،آرتور .)29۳۳ ،کلمه «تکنیک » در اصل فرانسوی و به معنی فن ،صنعت ،علم ،هنر و حرفه است؛
همینطور به فن شناسی ،علم فن و صنعت ،تکنولوژی گفته میشود .درعینحال نظرات متفاوتی بر محدوده مفهوم تکنولوژی وجود
دارد؛ ازجمله تعریفی که علم را درون تکنولوژی جای میدهد «کاربرد دانش علمی و دانش :منظم دیگر برای امور عملی بهوسیله
سیستمهای منظمی که شامل مردم ،سازمانها ،اشیاء زنده و ماشینها میشود» (رهبرنیا و رهنورد .)202 :29۳5 ،یکی از پیامدهای
پیشرفت تکنولوژی یکسان و یکنواخت شدن معماری در نقاط مختلف کشور است .درحالیکه پیشازاین شکل ساختمانها ،بافت
محلهها و ساختار شهر گویای ویژگیهای فرهنگی و ذوقهای بومی ساکنان آنها بود .زیرا سیستم تکنولوژی طوری تعریفشده
است که در برابر خصیصههای فرهنگی و محلی حساسیت چندانی نداشته باشد(جعفری و مهدوی پور .)52 :2912 ،از سویی دیگر،
بر اساس نظرات «پل آلسبرگ» در کتاب «معمای انسان» در سال « ،2122خوزه ارتگای گاست» در کتاب «انسان ،موجود
ناکجاآبادی» در سال  2152باید گفت که تکنولوژی ناشی از کاستیهای اندامی انسان است که به توصیف این امر پرداخته است
که انسان در هر محیط طبیعی ناقص ،بهموجب فقدان اندامها و غریزههای مناسب ،چگونه قادر نیست به موجودیت خود ادامه دهد
و درنتیجه چگونه باید برای بقای طبیعی خود با تعبیر هوشمندانه در شرایط پیرامون خود تغییراتی به وجود آورد .کاربرد اسلحه و
جنگافزار ،آتش و فنون شکار بهاینترتیب مربوط است به نمونههای رفتاری طراحیشده برای حفظ نوع انسان؛ بهطوریکه واژه
تکنولوژی باید داللت کند بر ابزارهای واقعی و مهارتهای موردنیاز برای آفرینش و کاربرد اموری که برای این موجود دارای فقر
غریزه و ناقص امکان حفظ خویشتن را فراهم کند (گلن .)29۳۳ ،دو گروه عمده از اندیشمندان علوم اجتماعی ،سعی کردهاند در
پاسخ به سؤاالت مذکور و همچنین تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی که متأثر از تکنولوژیهای جدید ارتباطی است ،به تبیین
آنها پرداخته و تئوری فراگیری را در این زمینه ارائه کنند .گروهی عصر جدید را سرآغاز کنترلهای بیرحمانه شهروندان معرفی
میکنند و درعینحال که بههیچوجه اهمیت کلیدی اطالعات را در دنیای جدید انکار نمیکنند و حتی از پذیرش جامعه اطالعاتی
برای عصر رسانههای ارتباطی جدید بیمی به خود راه نمیدهند ،اما بر استمرار مناسبات حاکم بر جامعه و ثبات آن از گذشته تاکنون
اصرار میورزند(.رهبر نیا و رهنورد )205 :29۳5 ،از سویی دیگر ،گروه دیگر نظریهپردازان ،عصر حاضر را طلیعه جامعهای سرشار از
تخصص و مراقبت مطلوب از همهچیز در تعامل با تکنولوژی میدانند و مدعیاند نوع جدیدی از جامعه ظهور کرده است که با
گذشته کامالً متفاوت است .ازنظر این گروه ،در این جامعه حاکمیت اصلی با رسانههای الکترونیک است(جدول شماره ( .)2رهبرنیا و
رهنورد.)202 :29۳5 ،
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جدول  -1رویکردهای متفاوت به تکنولوژی و نظریهپردازان پیرو این رویکردها

رویکرد تکنولوژی
عصر جدید سرآغاز کنترلهای
بیرحمانه شهروندان

عصر حاضر را طلیعه جامعهای سرشار
از تخصص و مراقبت مطلوب از
همهچیز در تعامل با تکنولوژی

نظریهپرداز
هربرت شیلر
مایکل آگلیتا و آلن لیپیتز
دیوید هاروی
آنتونی گیدنز
یورگن هابرماس
دانیل بل و پیروان او
ژان بودریار ،مارک پاستر
میشل پیور ،چارلز سیبل
مانویل کستلز

نام نظریه
مارکسیستهای نو
2
نظریه مقررات گذاری
نظریه انباشت انعطافپذیر2
نظریه دولت  -ملت و خشونت
نظریه عرصه عمومی
نظریۀ فرا صنعتی
نظریه پستمدرنیسم
تخصصی سازی انعطاف پذیر
9
نظریه شیوه اطالعاتی توسعه

(مآخذ :وفامهر1۹۳۱ ،؛ وفامهر 1۹۳1 ،رهبرنیا و رهنورد)1۹۳۱ ،
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 -3روش تحقیق
ازآنجاکه رویکرد مقاله حاضر «رویکردی تبیینی» و «غیر اکتشافی» است ،و پژوهش حاضر ماهیت نظری دارد؛ لذا روش
تحقیق مقاله حاضر «روش اسنادی» و «روش توصیفی» است که از ابزار مطالعات کتابخانهای و اسناد و مدارک موجود در سایتها
و درگاههای اینترنتی و مطالعات نظری در این رابطه بهره برده است .همچنین از «روش فرا تحلیل» در جمعبندی مطالعات و مبانی
نظری و «روش تحلیلی» در تحلیل دیدگاهها و افکار ،پیرامون برهمکنش ارتباط «تکنولوژی ،معماری و خانه هوشمند و انرژی
ساختمان» ،استفادهشده است .روش فرا تحلیل با جمعبندی مبانی نظری و تحقیقات انجامشده درباره ماهیت تحقیق ،ابعاد مرتبط با
موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و لذا در این مقاله به ارتباط فیمابین انرژی ساختمان ،تکنولوژی و زمینههای فیزیکی ساختمان
هوشمند پرداختهشده است.

 -4مبانی نظری
-1-4تکنولوژی
تکنولوژی در فرهنگ لغات ،ابزاری تکنیکی برای رسیدن به اهداف عملی است .تعاریف جدیدتر از تکنولوژی به این امر اشاره
میکند که نباید تکنولوژی را محدود کرد و آن را با ابزار و ماشین یکی دانست (وودوارد.)29۳1:225 ،
امروزه سه تعریف در رابطه با تکنولوژی مطرح است؛ تکنولوژی بهعنوان سختافزار؛تکنولوژی بهعنوان نرمافزار ؛ و تکنولوژی
بهعنوان نهاد» (گلن ،آرتور.)57 :29۳۳ ،

-1-1-4معماری و تکنولوژی بهعنوان سختافزار
عینیترین تعریف برای تکنولوژی تعریف آن برحسب سختافزار با ابزارها و ماشینهاست .در این منظومه ،نیروگاههای برق،
رایانهها و کارخانهها بهعنوان تکنولوژیها لقب میگیرند .این تعریف از تکنولوژی عینیترین ،صریحترین و انضمامیترین تعریف
تکنولوژی است(گلن ،آرتور.)57 :29۳۳ ،

 -2-1-4معماری و تکنولوژی بهعنوان نرمافزار
«ایلول» فیلسوف معروف تکنولوژی با تقابلی که میان سختافزار و نرمافزار وجود دارد ،تعریفی نرمافزارانه از تکنولوژی ارائه
کرد و آن را امتزاجی از ابزارها و نسبتها مدنظر قرارداد .حتی «ماکس وبر» هم با ارائه مفهوم عقالنی سازی مانند ایلول ظهور
غرب را برحسب نظامی نرمافزاری توجیه کرد .در این نظام البته ابزارها و ماشینها نقشی محوری را دارا نیستند و نظامی که مبتنی
بر قواعد هدف  -وسیله است ،هدایت منظومه را بر عهده دارد .بدین گونه بود که تکنولوژی بهمثابه نرمافزار و قواعد مطرح گشت.
در این نگاه فکر و ایده و اندیشهای که پشت سر ابزارهای تکنولوژیک قرار دارند ،تکنولوژی نام میگیرد(گلن ،آرتور.)57 :29۳۳ ،
1 Regulation theory
2 Flexible Accumulation
3 Information mode of Development
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 -3-1-4تکنولوژی بهعنوان نهاد
تکنولوژی کاربرد دانش علمی یا دانشها دیگر برای نقشهای عملی از طریق نهادها و نظامهای هدفمندی است که با
انسانها و نهادها و ماشینها در ارتباط است .این تعریف که بسیاری آن را میپذیرند گاهی رویکرد نهادهای تکنولوژیک به
تکنولوژی لقب میگیرد .نهاد تکنولوژیک مجموعهای است از سختافزار ،دانش ،مخترعان ،اپراتورها و افراد تعمیرکار ،مشتریان،
بازارها ،آگهیدهندهها و نمایندگان دولتی که همه در امر تکنولوژی دخالت دارند(گلن.)29۳۳ ،

 -2-4نظریهپردازان تکنولوژی

جدول  -۱دیدگاه صاحبنظران و منتقدین نسبت به مقوله تکنولوژی

نظریهپرداز

نوع دیدگاه

مفاهیم کلیدی

شرح دیدگاه

برنشتاین

ابزار گونگی

خنثی بودن
فناوری

ما گرایش داریم که فناوری را امری ذاتاً خنثی بدانیم ،همهچیز وابسته به این
است که چگونه فناوری را به کار بندیم .همهچیز درگرو آن است که چگونه
فناوریهایی را که در دسترس است آزادانه به کار بندیم .گمان میرود که باید
فناوری ابزاری خنثی یا وسیله ایی برای دستیابی به اهداف انسانی باشد.

دون آیدی

نگاه
ماهیتگرا

در نظر گرفتن
ماهیت برای
تکنولوژی

فناوری نوع جدیدی از نظام فرهنگی را تأسیس میکند و جهانبینی اجتماعی
کامل را بهمثابه شیء کنترلشده بازسازی میکند .در این نگاه به فناوری بهمثابه
ابزاری خنثی نگاه نمیشود ،بلکه برای فناوری ماهیتی در نظر گرفته میشود که
متفاوت از خود فناوری میباشد .شکل پدیدار شناختی این نگاه به این صورت
است که امر درست ذاتاً حقیقی نیست ،بلکه محدود و نارسا است و میتوان آن را
حقیقتی جزی تلقی کرد.

تامس
کون

نگاه
ماهیتگرا

ماهیت برای
تکنولوژی

فناوری امری خنثی نیست ،اما از همه برتر این خواهد بود که فناوری را بهعنوان
امری خنثی تلقی کنیم ،چون در آن صورت برده آن خواهیم شد؛ زیرا چنین
تصوری از فناوری که امروزه بهویژه موردستایش است ،چشم ما را بهکلی به
ماهیت آن میبندد.

نیل
پستمن

نگاه
انتقادی

تسلیم فرهنگ به
تکنولوژی

در جوامع تکنوپولی؛ تکنوپولی فرهنگی است با اوضاع و شرایط خاص و دارای
شاخصهها و خصلتهای ویژه خود ،وجه بارز این فرهنگ ،قرار دادن فناوری
بهجای خالق است .این امر بدان معنی است که در اینجا فرهنگ ،اعتبار و
تشخص خود را در فناوری جستجو میکند.
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مارتین هایدگر در مقاله «پرسش از تکنولوژی» تکنولوژی را فراتر از مفهوم ابزاری آن میداند و اعتقاد دارد که تکنولوژی
جدید ،تقدیر عصر ماست .پیشینه مطالعات درزمینهٔ فناوری نیز مبین آن است که فناوری یک سامانه اجتماعی است که بخش
جدانشدنی از جامعه معاصر به شمار میرود .فناوری موضوعی است که سه کیفیت را شامل میشود :دانش بشری ،الگوهای
فعالیتهای انسانی و مجموعهایی از موضوعات کالبدی .این تعریف برای آزمون تکنولوژی ،بهمثابه فرایند ساختارهای اجتماعی
کاربردی است(مور  .)2001،آن تعریف از فناوری که امروزه در سراسر دنیا به یک صورت موردقبول و درک قرارگرفته وجه ابزار
گونگی آن است .فناوری بهمثابه ابزار ،به تنوع فرهنگها بیاعتناست و این انسانها هستند که باید شرایط زندگی و اصول رفتاری
خویش را با آن تطبیق دهند .با این شرایط بهناچار تفاوتها از بین میروند .درحالیکه معماری در ارتباط با بستر فرهنگی،
تکنولوژی را بهعنوان یک ساختار اجتماعی میداند که در فرایند اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی و مظاهر آن نقش به سزایی بر
عهدهدارند .در طول تاریخ ،فناوری چه در سطح ابزار و چه در سطح یک ساختار اجتماعی از جایی بهجای دیگر انتقال مییافت .این
انتقال ،همراه با تطبیق ماهیت تکنولوژی با ویژگیهای فرهنگی بستر واردکننده بود .در فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع
مختلف ،تکنولوژی با تکیهبر ویژگی ابزار گونگی خود ،تغییر و تحول و بهروز شدن را به بهترین شیوه نمایش میدهد .ایجاد
فرمهای جدید در معماری عمدتاً بهواسطه پیشرفت تکنیکهای بهرهگیری از مواد و مصالح است (میرمیران .)2914 ،امروزه در
اغلب پروژههای معماری بحث استفاده از فناوری بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل مطرح است( .جدول شماره .)2

(مآخذ :لفافچی و همکاران ۱۱2 :1۹۳۳،؛ برگرفته از برنشتاین 1۹۳2،؛ دون آیدی1۹11 ،؛ یستمن)1۹1۱،
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-3-4تعریف انرژی
انرژی کاالیی گرانبهاست که در صورت استفاده درست و منطقی از آن میتواند در هر کشوری باعث پیشرفت در فنآوری،
تکنولوژی و رفاه مردم آن جامعه گردد و در غیر این صورت ضررها و رکود جبرانناپذیر اقتصادی را موجب خواهد شد و درنهایت
میزان مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی روز بهروز افزایش خواهد یافت(میربخت.)54 :2915،

 -1-3-4انرژیهای تجدید پذیر

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد دو

-1انرژی خورشید :انرژی خورشید منحصربهفردترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی
انرژیهای موجود در زمین میباشد .استفاده از انرژی خورشید میتواند از طریق ذخیرهی انرژی بهصورت حرارت در مصالح ،آب،
گلخانهها صورت بگیرد و حرارت مستقیماً توسط کلکتورهای خورشیدی ایجاد گردد ،همچنین از انرژی خورشید در تولید برق
شهرها و کارخانهها نیز استفاده میگردد .در معماری جدید هدف استفاده از انرژی خورشید در معماری بر مبنای استفاده از انرژی
غیرفعال خورشید بهمنظور گرم کردن فضاهای داخلی و روشنایی میباشد و معماران از سازههای ساختمان برای جمعآوری حرارت
خورشید و ذخیرهسازی و توزیع آن استفاده مینمایند(میربخت.)54 :2915،
-۱انرژی باد :درگذشته از انرژی باد برای آسیابهای بادی استفاده میشد .هماکنون از انرژی باد جهت چرخاندن
توربینهای برق و تولید برق استفاده میشود .یاد یک منبع انرژی بسیار گسترده میباشد و به عبارتی باد یک پدیدهی طبیعی است
که از جابجایی تودههای هوا که بهوسیلهی اختالفپتانسیل گرمایش خورشید از سطح زمین به وجود میآید شکل میگیرد.در
معماری از این فرآیند برای صرفهجویی در مصرف انرژی در تابستان جهت خنک نمودن ساختمان استفاده میشود.
-۹انرژی جذر و مد :در این روش در محیطهایی که از سه جانب به خشکی راه دارد ضلع چهارم توسط سدی که دارای
توربینهای زیادی است بسته میشود و در هنگام جزر یا مد که آب به سمت دیگر میرود توربینها چرخیده و برق تولید
میکنند(میربخت.)55 :2915،
 -4انرژی زمینگرمایی :انرژی زمینگرمایی یا
ژئوترمال انرژی از منشأ درونی زمین میباشد .این انرژی
بهصورت محسوس از بخش درونی زمین منشأ میگیرد این
انرژی در سنگها و آبهای موجود در شکافها و منافذ
داخل سنگها در پوستهی زمین وجود دارد .دلیل اصلی
وجود این گرما در پوستهی زمین تجزیهی مواد رادیواکتیو
موجود در سنگها میباشد .به عبارتی مرکز زمین در اثر
تبدیل مواد سنگین مثل آهن و نیکل به مواد سبکتر مثل
پتاسیم که حرارت زیادی دارد .درنتیجه در اثر حفر چاهها و
شکل  -1انواع گونههای انرژی
تونلهایی به عمق دویست متر میتوان به این حرارت
(ماخذ :نگارندگان برگرفته از میربخت)۱۱-۱4 :1۹۳۱ ،
دستیافت(میربخت( (55 :2915،شکل )2

-2-3-4انرژی در ساختمانهای آینده
در دنیای پیشرفتهی امروز صنعت ساختمان ،سرمایهگذاری کالن ،درازمدتی بوده و میبایست این صنعت را با کمک تکنولوژی
و فناوریهای روز جهان از کهنگی دورنگه داشت .ازآنجاکه ساختمانها سرمایههای عظیم و بلندمدتی را به خود اختصاص میدهند
باید بهموازات رشد تجارت و سرمایهگذاری نو شوند .درعینحال ،هزینهی یک ساختمان تنها هزینهی طراحی و ساخت نبوده بلکه
هزینهی نگهداری و استفاده از آن را نیز شامل میشود .امروزه بسیاری از ساختمانها با کاربردهای مختلف برای اهداف عملکردی
خود کارکرد درستی ندارند تا بتوانند بیشترین بازدهی ممکن را برای استفادهکنندگان آن فراهم سازند .این ساختمانها فاقد امکانات
الزم برای مدیریت انرژی میباشند و نمیتوانند پاسخ گوی تحوالت محیط ،نیازهای جدید باشند .امروزه از فناوریهای مختلف
بهمنظور ایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفهجویی در هزینهها بخصوص در مصرف منابع انرژی بهره میبرند .بهطور مثال در
فناوری اطالعات با توسعهی سیستمهایی که بتوانند تغییرات و شرایط محیطی داخل ساختمان را اندازهگیری کرده و تخمین بزند و
سپس در مقابل آن بتواند واکنش نشان دهد توانستهاند تا مصارف انرژی را تحت کنترل قرار دهند(فیضی و اسماعیل دخت:2919،
.)211
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-3-3-4اهمیت استفاده از انرژی تجدید پذیر و فناوری آنها برای توسعهی پایدار

-4-3-4نانوتکنولوژی در ساختمان
معماران سعی میکنند با بهکارگیری فناوریهای نوین و ایجاد محیطی سالمتر ،میزان بازدهی را باالبرده و امنیت ساختمان را
افزایش داده و از هدر رفتن انرژی جلوگیری نمایند .باوجود مشکالت موجود در حوضهی شهرسازی و معماری (افزایش هزینههای
ساختوساز ،آلوده شدن شهرها و  )...و تأثیرگذاری مستقیم آن در ساختمانها ،لزوم توجه هرچه بیشتر به فناوریهای جدید و نقش
آنها در بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان الزامی است .نانوتکنولوژی نویدبخش پیشرفتهای چشمگیری درزمینهٔ ی تبدیل
و ذخیرهی انرژی خورشید ،مبدلهای ترموالکتریک ،باتریها ،بیلهای سوختی بسیار کارآمد میباشد .کنترل نانو ساختارها و ترکیب
و ساخت مواد جدید برای دستیابی به شیوههای مدرن مورداستفاده در ساختمان ،امیدهای بسیاری را برای مدیریت انرژی در
ساختمان بخصوص برای ساختمانها و شهرهای آینده نوید میدهد .فعالیتهای نانوتکنولوژی در سطح دنیا بهشدت در حال
گسترش است و نانوتکنولوژی دارای جنبههای بسیار مهم فرا رشتهای شده است که هماهنگی آنها بدون وجود یک برنامه
استراتژیک دشوار است .امروزه امکان تهیهی مصالح ساختمانی مناسب بهمنظور کنترل انرژی در ساختمان توسط این فناوری
امکانپذیر شده است(فیضی و اسماعیل دخت.)2۳4 :2911،

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد دو

کاربرد منابع و فناوریهای انرژیهای تجدید پذیر یکی از اصول کلیدی در توسعهی پایدار است .این منابع در مقایسه با سایر
منابع انرژی تأثیرات محیطی بسیار کمتری دارند .در عمل موارد زیادی برای انتخاب وجود دارد که به کار گرفتن انرژی تجدید پذیر
و بهخصوص انرژی خورشیدی یک سیستم انرژی بسیار پاکتر را در اختیار قرار میدهد که میتواند تا حد بسیار زیادی جایگزین
سیستمهای فعلی انرژی گردد .منابع انرژی تجدید پذیر همانند انرژی خورشیدی و زمینگرمایی محدودیت نداشته و به اتمام
نمیرسند و اگر عاقالنه و بهطور صحیح به کار گرفته شوند ،منابع انرژی پایدار و بیضرری خواهند بود در عوض منابع سوختهای
فسیلی و اورانیوم محدود بوده و با استخراج و مصرف به پایان میرسند .جهت دستیابی به برنامههای انرژی پایدار و
سازگاربامحیطزیست ،منابع انرژی تجدید پذیر را باید در هر مرحلهای ارتقا بخشید که این امر مبنایی برای مقررات کوتاهمدت و
بلندمدت خواهد بود .پایداری محیطی به معنای حفظ سرمایههای طبیعی است که ایجاب میکند ما انسانها در مصرف مواد
تجدیدشونده و در مصرف آب و منابع انرژی حد و اندازه را رعایت کرده و بیشتر ازآنچه سیستمهای طبیعی میتواند فراهم کند
مصرف نکنیم.به یاد داشته باشیم که نسبت مصرف ما از منابع یکبارمصرف نباید بیشتر از نسبتی باشد که منابع پایدار تجدیدشونده
نتواند آن را جبران کند .بهترین مثال در این مورد نفت و سوخت فسیلی است که پس از اتمام شدن ،تجدید نمیشوند .مدیریت
انرژیهای تجدید پذیر عالوه بر کنترل آلودگیهای زیستمحیطی ،منجر به تولید انرژی فراوانی میشود که هماینک در آمریکا و
کشورهای اروپایی از منابع زیستتوده جهت تولید انرژی در سطح نیروگاهی استفاده میشود (قبادیان.)222 :2919،

 -4-4معماری و تکنولوژی
تکنولوژی و معماری را میتوان از چهار بخش اصلی متشکل دانست؛ «الف -فرم ،ب -عملکرد ،ج  -تکنولوژی ،د فرهنگ و
محتوا».
 «فرم» عبارت از هندسه و شکل اثر میباشد. «عملکرد» ،شامل کاربریها و بهرهگیریها در فضای معماری است. «تکنولوژی» شامل فرآیند ساخت ،تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح ،تکنیکها و سیستمهای ساختمانی میباشد. «فرهنگ و محتوا» نیز درونمایه غیر فیزیکی شامل مفاهیم و معانی مطرحشده در اجزا و کل اثر میباشد که ازفرهنگ ،تاریخ ،اعتقادات و مبانی فلسفی جامعه و معمار نشاءت میگیرد (گالبچی و شاهرودی.)29۳1 ،
بنابراین یکی از اصلیترین عناصر برپاکننده هر اثر معماری« ،تکنولوژی» است .معماری درگذشته و حال از دو گونه تکنولوژی
بهره جسته است ،تکنولوژی سنتی و تکنولوژی مدرن ،تکنولوژیهای سنتی بهندرت تدوینشدهاند ولی تکنولوژیهای مدرن همیشه
مدرن بودهاند .روشها در تکنولوژیهای سنتی میتوانند تشریح شوند ،اما فرموله نیستند بهمانند اصولی که برای نیازهای متعدد و
بسیاری به کار گرفته میشدند .اما تئوریهای اساسی تکنولوژیهای مدرن وابسته به نیازهایشان هستند .اما عالوه بر تفاوتهای
مذکور ،نحوه بهکارگیری و دخالت تکنولوژیهای سنتی و مدرن در معماری نیز دگرگونشده و تکنولوژی مدرن زمینهساز تغییراتی
در کالبد و مصرف انرژیهای ساختمان و بهینهسازی مصرف هزینههای معماری گردیده است (گالبچی و شاهرودی ،مقدمهای بر
تکنولوژی معماری .)29۳1 ،تکنولوژی در فرهنگ لغات ،ابزاری تکنیکی برای رسیدن به اهداف عملی است .تعاریف جدیدتر از
تکنولوژی به این امر اشاره میکند که نباید تکنولوژی را محدود کرد و آن را با ابزار و ماشین یکی دانست (وودوارد ،29۳1 ،ص
(.)225شکل )2
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یک سیستم هوشمند بهمنظور صرفهجویی در مصرف برق و تقاضای آن ،با کنترل لوازمخانگی هوشمند ،منابع انرژی
تجدیدپذیر و مانیتورینگ اطالعات در زمان واقعی امکان مدیریت بر مصرف انرژی را فراهم میکند.
دو نوع کنترل در این سیستمها وجود دارد :کنترل مستقیم و کنترل از راه دور.
سیستم کنترل مستقیم بر روی تجهیزات و سیستم در محل اجرا میشود؛ درحالیکه کنترل از راه دور به این معنی است که
میتوان بهصورت آنالین به این سیستمها دسترسی داشته تا کنترل و استفاده از دستگاههای خانگی از طریق کامپیوتر شخصی یا
تلفن هوشمند انجام شود .عالوه بر این ،خدمات کنترل فعال ،ازجمله اطالعات در زمان واقعی در مورد میزان مصرف انرژی و
قیمت انرژی در خانههای هوشمند ،میتواند به مصرفکنندگان ارائه شود .مصرفکنندگان خانگی میتوانند تنظیمات الزم را از
طریق رابط کاربری برای افزایش بهرهوری انرژی خود انتخاب کنند .زیرساختهای سیستم مدیریت انرژی خانگی و زیرساخت
داخلی خانه هوشمند شامل مرکز هوشمند سنجش مصرف ،سیستم ارتباطی و شبکه و سایر دستگاههای هوشمند است .با استفاده از
این زیرساختها میتوان دسترسی ،نظارت ،کنترل و بهینهسازی عملکرد لوازمخانگی و تجهیزات را ایجاد نمود .عالوه بر این ،با
ادغام کامل دستگاههای هوشمند و خانههای هوشمند و همچنین تعامل دوطرفه با کاربران بسیاری از ویژگیهای جذاب شبکههای
هوشمند مانند بهرهوری و کاهش هزینه ،قابلیت اطمینان ،ارائه خدمات متمایز و تکنولوژی قدرتمند هوشمند پیشرفته کاربر نیز
میتوانند اجرا شوند(میزانی.)2۳ :2911،

 -1-5-4خانههای هوشمند تحت سیستم ارتباطی و شبکه
تاکنون ،سیستمهای مختلف بر اساس طرحهای ارتباطی مختلف با اجرای سختافزار طراحیشدهاند از قبیل ارتباط از طریق
خطوط برق و موارد مشابه تحقیقات گسترده در ارتباطات و فناوریهای شبکه انجامشده است .بر اساس نتایج این تحقیقات،
ترکیبی از یک ارتباط هوشمند و ارتباطات برق میتواند دسترسی از راه دور را فراهم کند ،برنامهریزی را تسهیل و مصرف انرژی
خانگی را بهینه کند .با استفاده از شبکههای مبتنی بر حسگرهای فعال ،یک سیستم مدیریت هوشمند میتواند اطالعات
سیستمهای متنوع سنجش و کنترل دستگاههای خانگی مختلف را ادغام کند.
سیستمهای سنجش هوشمند راهکار پیشرفتهای است که مصرف انرژی مصرفکننده را اندازهگیری میکند و اطالعات اضافی
را در مورد خدمات برق با استفاده از یک طرح ارتباطی دوطرفه ارائه میدهد .درنتیجه مشتریان میتوانند تصمیمات بهینهای را برای
برنامهریزی مصرف برق لوازمخانگی داشته باشند .لوازمخانگی و دستگاههای ذخیره انرژی مختلف میتوانند بهطور کامل بر اساس
ویژگیهای دستگاه و اولویتبندی کاربردها ،آنالیز و مدلسازی شوند(میزانی.)21 :2911،

 -2-5-4تجارب استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در خانههای هوشمند
از دهه  2110استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بهصورت سالیانه افزایشیافته است .عالوه بر این ،انرژیهای تجدیدپذیر
درزمینههای مختلف ازجمله بخشهای صنعتی ،مسکونی ،تجاری و دولتی مصرفشده است .در سال  ،2022میزان انرژی مصرفی
با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مراکز مسکونی ،تجاری و عمومی رقم قابلتوجهی بوده است .از جنبههای فنی و اقتصادی،
جایگزین سوختهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمین برق خانگی کامالً امکانپذیر است.
با توجه به توسعه سریع منابع انرژی تجدیدپذیر در  25سال گذشته ،آلمان یک پیشگام در برق تجدیدپذیر است .در سال
 ،211۳آلمان شروع به اجرای طرحی بهعنوان "طرح سقف" باهدف به دست آوردن انرژی خورشیدی به میزان  900مگاوات از
سقف شهروندان کرد .در حال حاضر بسیاری از خانوادههای المانی با استفاده از یک سیستم انرژی خورشیدی در شبکه تولید برق
1 Home Energy Management System
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حضور دارند .ساکنان برق خورشیدی تولیدی با تجهیزات موجود درروی پشتبام را در روز باقیمت باال به شبکه برق عرضه
میکنند ،و در شب باقیمت مناسب بازخرید میکنند .بنابراین ،ساکنان خانههای مسکونی هم تولیدکننده انرژی و هم
مصرفکنندگان میشوند .به لطف نصب آسان و هزینه کم ،این سیستمها بهطور گستردهای در خانههای هوشمند استفاده میشود.
کشور قبرس ،که بهعنوان یک کشور پیشرو در بهکارگیری آبگرمکن خورشیدی در جهان شناخته میشود ،کشوری است که 12
درصد خانوادهها و  59درصد هتلها از سیستمهای آبگرمکن خورشیدی استفاده میکنند(قربانی.)1 :2912،
در مورداستفاده از باد برای تولید انرژی الکتریکی ،در سال  ،2029یکسوم برق دانمارک توسط باد تولید میشود و بیش از ۳9
کشور جهان از انرژی باد برای تولید برق استفاده میکنند .استفاده از انرژی باد در خانههای هوشمند از پتانسیل بسیار باالیی
برخوردار است.
استفاده از فناوری تولید انرژی از احتراق زیستتوده در خانههای هوشمند بهعنوان یک منبع قابلدسترس قابل پیشبینی است.
از دهه  ،2110دانمارک ،اتریش و سایر کشورهای اروپایی ،توسعه و تحقیقاتی درزمینه فناوری تولید انرژی زیستتوده را آغاز
کردهاند .در حال حاضر تولید برق زیستتوده در خانوارها در سراسر دانمارک مورداستفاده قرارگرفته است .تولید برق از این منابع
انرژی تجدیدپذیر  ،بیش از  24درصد از مصرف انرژی ملی را به خود اختصاص داده است .ظرفیت تولید برق زیستتوده در
ایاالتمتحده به  2005میلیون کیلووات رسیده است ،به همین ترتیب ،استفاده از زیستتوده در کشور چین بهطور قابلتوجهی
توسعهیافته است(لفافچی و همکاران.)251 :2911،
برای انرژی ژئوترمال ،که بهعنوان گرما از منابع زیرزمینی تعریفشده است ،آتشفشانها منابع انرژی تجدیدپذیر ایده آلی
هستند .استفاده از انرژی ژئوترمال ،در سالهای اخیر در جهان پیشرفتهای زیادی داشته است .بهعنوانمثال در کشور ایسلند از
انرژی با منشأ ژئوترمال برای تولید برق پایدار و کمهزینه استفاده میشود ۳1 .درصد از خانههای هوشمند در ایسلند توسط انرژی
زمینگرمایی گرم میشوند .استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شرایط محیطی جهان ،افزایش نیاز به تقاضای انرژی و توسعه
فناوریهای جایگزین انرژی ،فرصت زیادی برای توسعه منابع مختلف پایدار فراهم آورده است .منابع انرژیهای تجدیدپذیر شامل
ساختمانهای خورشیدی ،باد ،زیستتوده ،انرژی زمینگرمایی در خانههای هوشمند مورداستفاده قرار میگیرند .امروزه انرژی
خورشیدی ،غنیترین منبع انرژی پذیر و پاک در بین انواع منابع انرژی تجدیدپذیر است .انرژی خورشیدی میتواند در جنبههای
مختلف ازجمله آبگرمکن خورشیدی استفاده شود .با توجه به نصب آسان و کمهزینه ،بهطور گستردهای در خانوارها مورداستفاده قرار
گیرد .آب گرم که توسط انرژی خورشیدی گرم میشود میتواند برای پختوپز و شستشو استفاده شود(لفافچی و همکاران:2911،
.)274
انرژی باد یک انرژی جایگزین مهم است و کاربرد آن در خانههای هوشمند همیشه موضوع قابلبحثی بوده است .دستگاه
موردنیاز تولید انرژی باد ،ژنراتور توربین بادی نامیده میشود که عموماً شامل فن ،ژنراتور  ،دنده فرمان ،برج ،مکانیزم کنترل و
دستگاه ذخیرهسازی انرژی میباشد .در خانههای هوشمند ،ساختمان مانع حرکت خطی هوا میشود ،بهطوریکه هوا به سمت باال
حرکت کرده و باعث ایجاد اختالف فشار در اطراف فن میشود که ژنراتور را چرخانده و انرژی تولید میکند .معموالً انرژی
الکتریکی تولیدشده بهطورکلی برای تجهیزات نورپردازی خانه ،تجهیزات ارتباطی و ابزارهای الکتریکی مورداستفاده قرار میگیرد .با
توجه به نوسان متناوب باد ،توجه به سیستم قابل تنظیم و ظرفیت ذخیرهسازی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در حال حاضر تولید برق زیستتودهای که در خانههای هوشمند استفاده میشود شامل تولید مستقیم انرژی از سوختهای
زیستتوده و تولید بیوگاز از زیستتوده و سپس تولید برق میشود.
تاکنون ،استفاده اصلی از انرژی ژئوترمال کمعمق ،تهویه مطبوع مورداستفاده در خانههای مسکونی است و تکنیکهای پمپ
حرارتی برای پمپ کردن و استفاده از منابع گرمای کمدما زیرزمینی استفاده میشود .پمپ حرارتی منبع زمین یک فناوری تهویه
مطبوع با صرفهجویی در مصرف انرژی است که از منابع زمینگرمایی کم برای تأمین حرارت استفاده میکند .کشف و توسعه منابع
زمینگرمایی یک صنعت در حال ظهور با سرمایهگذاری باال و ریسک باال با توجه به محدودیتهای توزیع انرژی ژئوترمال
است.فناوریهای تبدیل انرژی بر توسعه و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر ،بهبود کیفیت انرژی ،بهرهوری انرژی و رفع پیک و
استراتژیهای کنترل تأثیر عمدهای دارد .با استفاده گسترده از نسلهای تجدیدپذیر و دستگاههای ذخیرهسازی انرژی در
ساختمانهای مسکونی ،الزم است طراحی و اندازهگیری بهینه برای مبدلهای قدرت الکتریکی صورت گیرد .همچنین با استفاده از
سیستمهای الکترونیکی بسیار پیشرفته در نسلهای نوظهور ،مدیریت انرژی و تبدیل ،رابط کاربری و کنترل پیشرفته میتواند راه را
برای برنامههای کاربردی انرژیهای تجدیدپذیر در خانههای هوشمند هموار کند .افزایش سطح نفوذ سیستمهای انرژی تجدیدپذیر
منجر به افزایش تقاضای خانوارها و افزایش سطح انتظارات آنها از سیستمهای تأمین انرژی بر این مبنا میشود .این موارد
میتواند شامل موضوعاتی مانند )2 :وجود منبع برق قابلاعتماد  /امن )2 ،کارایی باال ،کمهزینه ،حجم کم و با حفاظت مؤثر)9 ،
سیستمهای کنترل قدرت فعال و واکنشی باشد(میزانی.)22 :2911،
ارتباطات و فناوری اطالعات در سیستم مدیریت هوشمند انرژی برای اجرای برنامههای بهینهسازی لوازمخانگی و
استراتژیهای مدیریت انرژی موردنیاز است .در خانه هوشمند ،مرکز کنترل هوشمند با دستگاههای اندازهگیری میتواند اطالعات را
جمعآوری و با ارائه سیگنالهای الزم ،کنترل را برای بهینهسازی مصرف برق و برنامه تولید فراهم کند.
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با بهکارگیری سیستمهای هوشمند برنامهریزی لوازمخانگی ،میتوان انتظار کنترل قیمتهای برق و کاهش آن را داشت .در
سالهای اخیر ،ابزارهای مختلفی برای تصمیمگیری برای بهینهسازی و برنامهریزی لوازمخانگی برای مصرفکنندگان مسکونی در
خانههای هوشمند گزارششده است .استراتژیهای زمانبندی مصرف انرژی خودکار با پیشبینی قیمتها پیشنهاد مناسبی برای
کاهش و به حداقل رساندن هزینه برق میباشد .یک کنترلکننده مدیریت انرژی بر اساس اطالعات جمعآوریشده از تقاضای
مصرف برق ،باعث خواهد شد تمام وسایل خانگی در خانههای هوشمند بهصورت خودکار با هزینهای مؤثر کار کنند(ناجی:2912،
49؛ فیضی و اسماعیل دخت .)210 :2919،ظهور شبکههای هوشمند و نگرانیهای روزافزون در مورد صرفهجویی در مصرف برق
فرصتهایی برای کاربرد سیستمهای هوشمند در بازارهای پاسخگویی به تقاضا ایجاد نموده است .ابزارها و دستگاههای کنترلی
بهعنوان یک ابزار مهم پاسخدهی تقاضا ،جهت تغییر و محدود کردن لوازمخانگی بهمنظور بهبود کارایی انرژی و تولید یک خانواده
از طرف مصرفکننده است.
سیستمهای هوشمند معموالً برنامههای مصرف و تولید مطلوب را با در نظر گرفتن اهداف متعدد مانند هزینههای انرژی،
نگرانیهای محیطی ،وضعیت اوج مصرف و راحتی مصرفکننده تعریف میکند .بهطورکلی ،هدف اصلی طرحهای کنترلی برای
لوازمخانگی در سیستمهای هوشمند به حداقل رساندن مصرف انرژی میباشد .عالوه بر این ،تکنیکهای هوش مصنوعی مختلفی
برای کنترل ساختمانهای مورداستفاده قرار میگیرند.
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جدید

خانه هوشمند و
کاهش انرژی

خانه هوشمند()HEMS

موجود

فناوری ساخت

تعمیق قابلیت تکنولوژی

تطابق با زمینه معماری

تکمیل قابلیتهای تکنولوژی

عدم باور قابلیت یا
باورپذیری

تخریب قابلیت

موجود

تکنولوژی

جدید

شکل -۹رابطه پذیرش قابلیتهای تکنولوژی و هوشمند سازی ساختمان با کاهش انرژی (مآخذ :نگارندگان)1۹۳۳،
کنترلکنندههای هوشمند که بهوسیله استفاده از الگوریتمهای تکاملی بهینهسازی شدهاند برای کنترل زیرسیستمهای
ساختمان هوشمند و لوازمخانگی ساختهشدهاند .همافزایی شبکه عصبی با منطق فازی و الگوریتمهای مختلف تکاملی منجر به
هوش مصنوعی شده است که در حال حاضر در خانههای هوشمند کاربرد دارد .عالوه بر این ،مالحظات مدلسازی دقیق برای
سیستمهای هوشمند ،ازجمله مدلسازی پاسخ تقاضای تجهیز ،مدلسازی رفاه ،مدلسازی برای عدم اطمینان در این سیستمها
قابلمشاهده است(میزانی21 :2911،؛ لفافچی و همکاران257 :2911،؛ گلن.)29۳۳،
ازآنجاکه هر تجهیز مصرفکننده انرژی دارای ویژگیهای منحصربهفرد است ،ممکن است ایجاد یک مدل که نشاندهنده
وضعیت هر تجهیز باشد ازجمله مشکالت برای ایجاد سیستم هوشمند است .فراتر از زیرساختها و چالشهای ارتباطی در ارتباط با
پویاسازی ابزارهای جدید ،مدلسازی و کنترل بسیاری از لوازمخانگی میتواند یک مانع آشکار برای استقرار و بهینهسازی
سیستمهای کنترل هوشمند باشد .تجزیهوتحلیل سطح رفاه ،مربوط به شیوه زندگی مصرفکنندگان مسکونی ،بهعنوان یک هدف
مهم برای حفظ مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفتهشده است .از دست دادن کیفیت خدمات ناشی از تحویل انرژی میتواند
ناراحتی مصرفکننده را ایجاد کند .مدلهای کنترل و پیشبینی مصرف ،رایجترین روش برای رسیدگی به خطاهای پیشبینیشده
است و یک سیستم کنترل آنالین با حلقه باز است که با کاهش تأثیرات خواص دینامیکی ناخواسته سیستم ،تقریباً یکراه حل
مطلوب را در برمیگیرد .الزامات مدلسازی سیستم کنترل هوشمند وابسته به زیرساختهای ارتباطاتی است .درصورتیکه اطالعات
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بهدستآمده از شبکه انتقال انرژی ناکافی باشد ،سیستمهای کنترل هوشمند خانگی فقط با وسایل موجود در خانه ارتباط برقرار
میکند و بهصورت منفرد اطالعات از شبکه را از طریق اینترنت یا از طریق سیگنالهای بیسیم دریافت میکند .درنهایت،
هنگامیکه ارتباط دوطرفه فعال وجود داشته باشد اطالعات بهطور مرتب ،ایمن و با یک پروتکل ارتباطی مؤثر ارسال
میشود(ناجی45 :2912،؛ فیضی و اسماعیل دخت()219 :2919،شکل .)9

-5جمعبندی

انرژی ژئو ترمال
وجود منبع برق قابل اعتماد

کارایی باال و هزینه کم

تکنولوژی ساخت معماری

اقدام استراتژیک

انرژی جذر و مد

تکنولوژی به عنوان
نرم افزار

تکنولوژی به عنوان سخت افزار

تکامل تکنولوژی

سیستم های کنترل قدرت فعال

انرژی خورشیدی

تکنولوژی به عنوان
سخت افزار
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پیشرفتهای اخیر تجاری در ذخیرهسازی انرژیهای بزرگ و تکنولوژیهای الکترونیکی قدرت ،فرصتهای جدیدی را در
ایجاد ثبات نسبی متناوب ،مدیریت مطلوب ،بهبود کیفیت برق و اصالح بار پیک فراهم میکنند .در حال حاضر ،باتریهای اسید
سرب ،باتریهای جریانی ،فوق خازن و ذخیره انرژی شیمیایی بهطور گستردهای مورداستفاده قرارگرفتهاند .برق تولیدشده توسط
انرژی خورشیدی و باد همواره ثابت و فرار است و تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در هر زمان در سیستمهای انرژی خانوار
موردنیاز است .درنتیجه ،طرحهای هماهنگ شارژ تخلیه میتواند بهطور مؤثر تنوع و انعطافپذیری نسلهای انرژی تجدیدپذیر و
حفظ منبع برق پایدار و قابلاعتماد را متعادل نماید .عالوه بر این ،در خانههای هوشمند ،نصب پنل خورشیدی ،انرژی باد و سایر
منابع انرژی ،منبع اصلی در طول دورههای پیکبار هستند و دستگاههای ذخیرهسازی انرژی امکان تعامل سیستم انرژی خانوارها و
تأسیسات برق را فراهم میکنند .از سوی دیگر ،در طول دورههای قطع برق ،این سیستمها میتوانند با نسلهای مختلف تولید
انرژی از منابع تجدیدپذیر مورداستفاده قرار گیرند تا یک تأسیسات تولید مستقل برای تأمین برق برای مصرفکنندهها در شرایط
بحرانی بار مصرف ایجاد کند تا امکانی برای افزایش توان شبکه به وجود آید .به علت اینکه ذاتاً تأمین انرژی از منبع انرژی مجزا،
مانند خورشید ،باد و ژئوترمال فصلی ،درنتیجه متغیر و دورهای میباشد ،این منابع برای ارائه یک منبع تغذیه پیوسته و اقتصادی
ناکافی هستند .بنابراین ،سیستم انرژی ترکیبی با افزایش تولید نسلهای باز تولیدشده میتواند برای کاهش اثرات متناوب و ناپایدار
برق مورداستفاده قرار گیرد .در اکثر موارد ،استفاده از نور خورشید تابستان با نسلهای قدرتمند پانلهای تبدیل انرژی خورشیدی،
مقرونبهصرفه است(شکل.)4

محیط صنعتی

تکنولوژی به عنوان
نهاد

حجم کم با هزینه موثر

انرژی باد
شکل  -4مدل نهایی تحقیق در ارتباط با کاهش انرژی ساختمان با بهرهگیری از تکنولوژی ساخت خانههای هوشمند
(ماخذ :نگارندگان)1۹۳۳،

در پایان باید گفت که تکنولوژی مدرن در عرصههای مختلف معماری معاصر ایران ،از تفکر گرفته تا فرآیند طراحی و ساخت و
درنهایت در اثر نهایی حضور جدی دارد و آثار خود را در فضاها و اشکال معماری معاصر نمایان ساخته ،اما از تأثیرات آن غفلت شده
و بدان بهمثابه ابزاری خنثی و بیاثر نگریسته شده و این در حالی است که اثر تفکر تکنولوژی مدرن حتی بر شیوه طراحی و
تکنولوژی ساخت معماری نیز آشکار است .لذا مباحثی که پیرامون تکنولوژی و سازه مناسب در برخی از آثار ،باألخص در معماری
معاصر غرب مطرح میگردد ،دلیلی بر پذیرش مبانی نظری آن نبوده بلکه تأکیدی بر چگونگی همآوایی تکنولوژی و سازه با
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معماری در راستای مبانی موردنظرشان میباشد و هدف ،یافتن شیوه دست یافتن به چنین مقصودی میباشد .خانههای هوشمند
میتوانند بهعنوان سیستمهای عظیم در نظر گرفته شوند .این سیستمها همانند شبکه عظیم اینترنت ،شبکههای کامپیوتری را با
شبکههای بسیار بزرگ دیگر مرتبط میکنند .در یک ساختمان هوشمند ،اجتماع سیستمها برای کاهش هزینه عملکردی آن
مورداستفاده قرار میگیرد .روشهای فراوانی وجود دارد که از طریق آنها در یک ساختمان هوشمند هزینهها کاهش یابند ،بیشتر
روشها بر مبنای بهینه کردن عملکرد و افزایش بهرهوری استوار هستند:
 .2بهینهسازی تجهیزات سیستم تهویه مطبوع :مدلسازی بارهای مختلف موجود در خانه بهصورت پویا به سیستم اجازه میدهد
تا کمترین هزینه را برای ایجاد بیشترین آسایش صرف کند.
 .2تطابق الگوی سکونت با مصرف انرژی :در خانۀ هوشمند با کاهش تعداد افراد موجود در خانه هزینه مصرفی کاهش مییابد.
 .9نگهداری فعال تجهیزات :الگوریتمهای آنالیزی مشکالت موجود در عملکرد را شناسایی کرده و قبل از اینکه قطعی در
ساختمان رخ دهد و با حفظ باالترین میزان بهرهوری در نگهداری ساختمان وارد عمل میشود.
 .4مصرف برق پویا :با دریافت سیگنالها از شبکه برقرسانی و تغییر مصرف بر اساس آن ،خانههای هوشمند داشتن کمترین
هزینههای برق را تضمین میکنند و در اغلب موارد با فروش میزان برق مصرفی به شبکه برق کسب درآمد نیز دارند.
دسترسی اطالعاتی به یک زیرساخت میتواند منجر به ایجاد ارزشهای سازمانی شود .یک ساختمان هوشمند میتواند
زیرساختهایی را با ایجاد ارتباط اطالعاتی در یک الگوی دسترسی باز ایجاد کند که همین زیرساختها منجر به پیشرفت تجهیزات
جدید شوند .ایجاد تجهیزات جدید میتواند منجر به ذخیرهسازی انرژی ،زمان و هزینههای اجرایی گردد که دقیقه مشابه اتفاقی
است که برای اطالعات باز در شبکه اینترنت رخداده است.
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اسدی محمدرضا و مهدی موسوی مهر ( )29۳1ماهیت تکنولوژی در فلسفه هایدگر ،نشریه حکمت و فلسفه ،سال  ،7شماره
اول.
اعتماد ،شاپور ( )29۳9سخنرانی در باب مفهوم هویت در تکنولوژی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،درجشده در سایت
باشگاه اندیشه؛ زمان برداشت :نگارنده2919 ،
امینی ،شیدا ( )29۳۳بحثی در نسبت تکنولوژی و هنر ،روزنامه قدس 24 ،شهریور 29۳۳
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یک مدل جدید برای اختالالت میزان نفوذپذیری
به دلیل رسوب آسفالتین

سید بهروز کشاورز ،1علی جلوه گر

فیلبند2

تاریخ دریافت1055/50/50 :
تاریخ پذیرش1055/50/10 :
کد مقاله00033 :

چکـیده
مدلهای نظری و تجربی موجود برای توصیف رسوب آسفالتین در واسطه های متخلخل ،ساختار پیچیده از شبکه حفره ها
را در نظر نمیگیرند .کاهش میزان نفوذ پذیری به دلیل رسوب آسفالتین عمدتا به دلیل کاهش حجم حفره ها بوده است
(کاهش نسبت خلل و فرج به حجم) .با این حال ،ذرات آسفالتین نیز میتوانند دهانه حفرهها را متوقف میکنند که باعث
کاهش شدید نفوذپذیری میشود ،حتی اگر مقدار زیادی از حجم کل حفره ممکن است هنوز هم دست نخورده باقی بماند
بنابراین ،نیاز به یک مدل های نفوذ پذیری وجود دارد که به صراحت به صورت اتصاالتی از حفره  /هیدرولیک عمل
کنند .این مقاله به بررسی مدلهای موجود و به بررسی مدل نفوذپذیری می پردازد که میزان اختالالت میزان نفوذپذیری
به دلیل رسوب آسفالتین است .در این مطالعه ،ما یک مدل نفوذپذیری جدید مبتنی بر تحلیل بحران را ( )CPAارائه
میکنیم که یک تابع از میانگین تعداد هماهنگی (میانگین تعداد حفره های همسایه در دسترس  /متصل) است .عالوه بر
این ،داده های تجربی در ادبیات مربوط به نمونه های سنگ آهک ،سنگ ماسه و کربنات (دولومیت) به درک اثرات
ترکیبی از سطح رسوب و اتصاالت ضعیف به دلیل انسداد حفره با کاهش میزان نفوذ پذیری است .ما مشاهده کردیم که
سطح رسوب یک مکانیسم برتر در نمونه های سنگ آهک مورد مطالعه در اینجا با نسبت اندازه بزرگ از دهانه حفره در
مقایسه با اندازه ذرات است .در نمونه های سنگ ماسه ،هر دو سطح رسوب و مکانیزم اتصاالت دهانه ی حفره نسبتا
سهم یکسانی در کاهش میزان نفوذ پذیری دارند .برای نمونه های کربنات (دولومیت) ،مکانیسم انسداد حفره یک روش
برتر است که منجر به کاهش شدید سریع نفوذ پذیری می شود .انتظار می رود که نتیجه این کار پیش بینی از رسوب
آسفالتین را در منطقه نزدیک چاه بهبود دهیم.

واژگـان کلـیدی :رسوب آسفالتین ،کاهش میزان نفوذ پذیری ،سطح رسوب ،اتصاالت حفره

 -5گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
 -2گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
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مسئله رسوب آسفالتین صنعت نفت و گاز را چند دهه است که مورد بررسی قرار داده است و به طوری که مورد شناسایی شده
و به عنوان "آسفالتین" در سال  1303نام گرفت ]1[ .با توجه به هزینه های عظیم مربوط به تصفیه ،درک مسئله رسوب آسفالتین
و عوامل موثر بر آن بسیار مهم است [ .]0نفت خام دارای چند ین بخش است و آسفالتین اساسا سنگین ترین بخش آن بوده و
دارای عملکرد قطبشی است .آنها به علت توانایی آنها در رسوب به عنوان جامد و سپس با تغییر فشار رسوب و دما و ترکیبات
تحت عنوان "کلسترول بنزین" شناخته می شوند [ .]0رسوب آسفالتین به صورت فرآیند ی نامیده می شود که آسفالتها تبدیل به
یک مرحله جداگانه از نفت خام می شوند  .آنها در فاز مایع به حالت تعلیق در می آیند به طوری که در آن مقدار و اندازه آسفالتین
نسبتا کوچک است .آسفالتین های رسوب شده با هم (تجمع) و ذرات بزرگتر نیز تشکیل می شوند که فلوکوس(توده جمع شده )
نامیده می شود .آسفالتین جمع شده در ابتدا در نفت خام در حالت تعلیق هستند .بعدا توده جمع شده می توانند به هم متصل شوند
و در سطوح مختلف انباشته شوند و موجب لیجاد یک فرآیند تحت عنوان رسوب آسفالتین شوند [ .]0در هر دو عملیات رسوب
باال و پایین ممکن است با چالش ها و مسائل های زیادی همراه باشند .آسفالتین ممکن است در سطوح خطوط لوله ،پایین ستون
تقطیر و مبدلهای حرارتی نیز رسوب کند و همچنین بر کارایی و ایجاد هزینه های اقتصادی افزوده شده جهت بهبود تاثیر گذارد
[.]0
ه مچنین در طی تولید ،ذرات آسفالتین می توانند در مخزن ذخیره شوند و منجر به مسدود شدن جریان ،به ویژه در نزدیکی
منطقه چاه شود  .مسئله رسوب آسفالتین در عمق پایین در مخازن سنگ بسیار مشکل و مسئله ساز است ،و روش های مقابله با
آن بسیار چالش برانگیز بوده و به عنوان یک مسئله تولید رسوب در لوله  .مطرح استمینسویو [ ]6نمونه های هسته ای مختلفی با
ویژگی های مختلف سنگ در آزمایش های هسته سیل ،با توجه به مسئله متخلخل مطالعه کرد .او نتیجه گرفت که نمونه متخلخل
اتصالی نمونه برداری فقط به نظر می رسید پس از آینکه نفت به اندازه کافی از طریق نمونه نشت میکند رخ می دهد و آسیب هایی
در اوایل زمان فقط در نمونه هایی با نفوذ پذیری اولیه پایین تر مشاهده شد [.]3
مکانیسم هایی که از طریق آسیب رسوب به دلیل رسوب آسفالتین رخ می دهد ،عبارتند از رسوب سطح و اتصاالت دهانه حفره
است .از انجا که رسوبات آسفالتین در سطح منافذ انباشته می شود کاهش ناحیه سطح حفره منجر به کاهش تخلخل می شود.
عالوه بر این ،هنگامی که رسوبات آسفالتین در برابر حفره جمع می شوند ،می توانند آنها را پالگین کنند که باعث کاهش شدت
نفوذ پذیری می شوند.
برای مدلسازی اختالل نفوذ پذیری در مدل متخلخل به دلیل رسوب آسفالتین ،مدل های تختخواب دودکش ) (DBFاغلب
استفاده می شود [ .]3با استفاده از نظریه ، DBFوانگ [ ]9مدل  Civanرا برای نزدیک شدن به تغییر رسوب آسفالتین چاه ،با
فرض فشار ناگهانی جزئی و یک جریان افقی یک بعدی به صورت زیر دنبال میشود:
()1
سرعت شکاف بحرانی است؛
سرعت شکاف ها،
به طوریکه  EAکسری از حجم رسوب آسفالتین ها است؛
سرعت سطحی است  αضریب رسوب سطح است . βضریب میزان جذب است  γضریب اتصاالت دهانه حفره ها است.
اولین جمله در معادله ( )1نشان دهنده میزان رسوبدهی سطح حفره ها است که به طور مستقیم متناسب با غلظت ذرات معلق در
جریان مایعات است ؛ اصطالح دوم ،تحریک ذرات آسفالتین (حذف را به دلیل نیروی کشش) است که بیان می کند که دارای
برتری باالتر نسبت به سرعت شکاف بحرانی دارد []3؛ و آخرین اصطالح برای نسبت اتصاالت دهانه حفره ها ،این است که در آن
میزان پالگین به طور مستقیم با سرعت سطحی متناسب است .وانگ [ ]15تعریف ضریب اتصاالت حفره را به صورت زیر تعریف
میکند تعریف کرد:γ ،
()0
به طوریکه ثابت میزان رسوب است . Rبه نسبت اندازه ذرات به اندازه دهانه حفره Rc ،به نسبت بحرانی اندازه ذرات به
اندازه دهانه حفره اشاره دارد که طبق معادله ( )0دهانه حفره در شرایطی است که قطر دهانه حفره بحرانی بزرگتر از حد متوسط
است قطر دهانه حفره است.
رسوب آسفالتین می تواند منجر به کاهش تخلخل و نفوذپذیری شود .با این حال ،در اکثر مدل های موجود ،کاهش نفوذپذیری
تنها به کاهش حجم حفره (کاهش تخلخل) منجر می شود .تخلخل پویایی محلی به صورت تفاوت بین تخلخل اصلیφi ،و
کسری از رسوبات آسفالتین ε: ،محاسبه می شود.
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عالوه بر این ،تغییر نفوذ پذیری به عنوان یک عملکرد تخلخل و به عنوان یک تابع کاهش تخلخل تخمین زده می شود:
()0
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با این حال ،در معادله ( )0اتصاالت ضعیف (اتصال متقابل) تا به حال در نظر گرفته نشده است و کاهش نفوذپذیری تنها به
دلیل کاهش حجم حفره است .ان به خوبی شناخته شده است که تخلخل مؤثر می تواند به دلیل کاهش انبساط حجمی کاهش یابد
و در نتیجه قابلیت نفوذ پذیری می تواند کاهش یابد .با این حال ،نفوذپذیری نیز ممکن است به علت کاهش اتصاالت ضعیف  /و
هدایت هیدرولیکی (کاهش تعداد هماهنگی) مکانیزم اتصاالت حفره را تغییر دهد (شکل ( .))1در موارد افراطی ممکن است اثر
انسداد معیوب قابل توجهی رخ دهد .حجم کل حفره ممکن است حتی زیاد تغییر نکند .همانطور که بعدا جزئیات بیشتری در مورد
نمونه سنگ بررسی خواهد شد یک قطعه بزرگ از حفره با قطر قابل مقایسه با اندازه ذرات ،دهانه حفره ها می توانند به راحتی
وصل و مسدود شوند این منجر به کاهش شدت نفوذ پذیری حتی زمانی که مقدار زیادی از فضای حفره هنوز دست نخورده باقی
مانده است خواهد شد .بنابراین ،با توجه به مدل های نفوذپذیری که هر دو را در نظر می گیرند ،مطالعه رسوب آسفالتین در
رسانههای متخلخل حیاتی است کاهش تخلخل و اتصاالت سست حفره ها  ،به ویژه برای مخازن با حفره کوچک که قابل مقایسه
با اندازه ذرات مهم است.

شکل ( :)1شبیه سازی از کاهش نفوذ پذیری به دلیل رسوب سطح و اتصاالت حفره ها.

جدول ( :)1نمونه پارامترهای اولیه .

در این مطالعه ،ما یک مدل نفوذپذیری مبتنی بر تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی ) (CPAرا توسعه می دهیم که کسری از
میانگین شماره هماهنگی (متوسط تعداد حفره های همسایه های موجود  /متصل) را نشان میدهد .عالوه بر این ،داده های تجربی
در ادبیات مربوط به سنگ آهک ،سنگ ماسه و نمونه های کربنات (دولومیت) برای درک اثرات متفاوتی از رسوب گذاری سطح و
تلفات اتصال به دلیل انسداد حفره در کاهش نفوذ پذیری استفاده می شود.
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 -2مدل نفوذپذیری
تعامل بین تخلخل  /ذخیره سازی و نفوذ پذیری  /هدایت هیدرولیک برای دهه ها است که مورد بررسی قرار گرفته است]0[ .
یکی از مدل های نفوذپذیری اساسی معادله ) Kozeny-Carmen (KCاست که محیط متخلخل به عنوان یک بسته نرم
افزاری از لوله های استوانه ای در نظر گرفته شده است:
()0
با این حال ،سیوان [ ]0پیشنهاد کرد که معادله  KCبه درستی نمی تواند اثر دروازه  /شیر از واسط متخلخل (اتصال حفره ها /
هیدرولیک) برای پیش بینی نفوذ پذیری زمانی که دهانه حفره مسدود شده و جدا شده را مورد مخاطب قرار میدهد .بنابراین ،او
مدل  KCرا با استفاده از پارامتر اتصال Γ ،تغییر داد:
()6
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 Γمقدارندازه گیری از اتصال فضای حفره است و نشان دهنده آن است که اثر دریچه از کنترل دهانه ی حفره از اتصال حفره
به دیگر فضاهای حفره است [ .]6پارامتر اتصالی ،یک عملکرد قوی از میانگین شماره هماهنگی( ،شماره دهانه های حفره) زمانی
صفر میشود اگر تمام دهانه حفره ها به علت مکانیزم هایی مانند حرکت خوب ،رسوب از رسوبات از جمله ژل ،موم و آسفالتین و
فروپاشی دهانه های حفره تحت فشار مکانیکی است مسدود شود.

()a

()b
شکل ( :)2تاثیر رسوب سطح و انسداد حفره بر کاهش نفوذپذیری برای ) (aسنگ آهک شماره  (b) 1آهک شماره .2

 -3مدل مبتنی بر CPA
اگر چه مدل های مبتنی بر فرض بسته نرم افزاری لوله های مویرگی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ،آنها به
اندازه کافی پیچیده نیستند تا ساختار پیچیده از رسانه های متخلخل را نشان دهند .بنابراین ،مدل مبتنی بر نفوذ پذیری برای حل
مسائل مربوط به بسته نرم افزاری از فرضیه لوله های مویرگی است .اندازه حفره به محیط متخلخل طبیعی به فرکتال هندسه /
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پوسته پوسته شدن بستگی دارد و استفاده از هندسه فراکتال برای پیش بینی موفقیت در میزان نفوذ پذیری را به دست می دهد.
مدل کاتز و تامپسون یکی از اولین تالش ها برای پیاده سازی نظریه نفوذ بود تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی برای تعیین نفوذپذیری
است  .آنها بحث کرده اند که جریان سیال و هدایت الکتریکی از طریق رسانه متخلخل دارای فرایندهای نفوذپذیری هستند و
میزان نفوذپذیری میتواند به هدایت الکتریکی و شعاع بحرانی دهانه مربوط میشود:
()3
به طوری که

میزان هدایت الکتریکی است،

هدایت مایعات اشباع الکتریکی است،

و  cیک مقدار ثابت است .در

شعاع دهانه حفره ،که به عنوان بزرگترین مقدار  rتعریف شده است ،که برای آن یک مسیر اتصالی ممکن است از یک
اینجا
طرف یک سیستم به دیگری وجود داشته باشد .کتز و تامپسون استدالل کرد که شعاع بحرانی حفره را می توان از طریق
دادههای نفوذی پذیری جیوه و تاثیر نقطه بر منحنی انفصال جیوه مربوط به این شعاع بحرانی حفره محاسبه کرد .شعاع حفره
انتقادی را می توان با در نظر گرفتن یک مقدار آستانه برای میزان نفوذپذیری به صورت زیر بیان کرد:
()3

()9
با ترکیب معادله  3و  ،9دیاگول میزان نفوذپذیری را به صورت زیر بیان میکند:
()15
مقدار آستانه نفوذپذیری بحرانی را می توان از نظر تعداد هماهنگی به صورت  pc = 1.5 / zبیان کرد ،بنابراین معادله)15( .
را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
()11
بنابراین بافرض
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مقدار آستانه نفوذپذیری بحرانی
به طوری که  rmaxحداکثر شعاع نفوذ پذیری حفره استD ،قطر فراکتال است ،و
است .عالوه بر این ،عامل تشکیل F ،که نسبت هدایت الکتریکی به هدایت الکتریکی از مایع اشباع حفره است ،همچنین ممکن
است از نظر تخلخل کل و مقدار آستانه نفوذپذیری به صورت زیر بیان می شود.

معادله ی  11را می توان به صورت زیر ساده سازی کرد:

()10

وقتی معادله ( )10با مدل ( Civanمعادله ( )6مقایسه شده است ،واضح است که

دارای حداکثر میزان

نشان دهنده رابطه بین گره ) (Γاست .با شماره
نفوذپذیری قابل دستیابی است به طوری که
هماهنگی Z ،میشود نزدیک به ،1.0میزان نفوذپذیری به دلیل بسته شدن اثرات فلکه شیر تقریبا صفر است.
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()b
شکل ( :)3نسبت اتصال و کاهش تعداد هماهنگی برای ) (aآهک  (b) 1 #آهک .2 #

 -4کاهش قابلیت نفوذ پذیری -اثر رسوب سطح و انسدادحفره
اثرات کاهش حجم ضخامت حفره هر دو به دلیل رسوب سطح و اتصاالت ضعیف به دلیل اتصاالت حفره برای کاهش میزان
نفوذ پذیری می تواند بر اساس مدل نفوذپذیری  Civanتوصیف شود (معادله  ،) 6با در نظر گرفتن  βبه طور واحد داریم:
()10

به طوریکه طرف اول و دوم در سمت راست معادله ( )10میزان کاهش نفوذ پذیری به دلیل قرار گرفتن در معرض سطوح و
حفره را بیان میکند ،به ترتیب اگر انسداد حفره ناچیز باشد ،سپس رسوب سطح تنها مکانیسم کمک به کاهش تخلخل و میزان
نفوذپذیری خواهد بود که به صورت زیر ساده میشود:
()10
متناوبا فرض میکنیم

میزان کاهش نفوذپذیری از معادله  11به صورت زیر بیان میشود:

()10

به طوریکه
()16
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شماره هماهنگی اولیه که می تواند به صورت کسری از میزان تخلخل اولیه داریم:

جایی که هر دو  Aو  Bثابت هستند .برای سیستم دو بعدی  A 10.4و  Bبرابر با  6/00باشد .در مورد  ،11 ≈ φpcمعادله
( )10سادهتر خواهد شد:
()13

 -5مطالعات موردی -ارزیابی رسوبات سطح واثرات اتصاالت حفره
برای نشان دادن اثرات بیشتر رسوب سطح و اثرات متخلخل حفره برای کاهش قابلیت نفوذپذیری ،از چندین مجموعه
دادههای تجربی استفاده شده است.

()a
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()a

()a
شکل ( :)4تاثیر سطح رسوب و انسداد حفره بر کاهش نفوذپذیری برای ( )aماسه سنگ ( 1 #ب) ماسه سنگ ( 2 #ج)
ماسه سنگ 3 #

اطالعات بدست آمده از نمونه های هسته ای سنگ آهک ،ماسه سنگ و کربنات (دولومیت) در اینجا مورد ارزیابی قرار می
گیرد .در این آزمایشها ،رسوب آسفالتین (آسفالتین مادهای است سخت مانند زغال سنگ که در ته ماندة نفت کوره حاصل از تقطیر
نفت خام باقی می ماند) از طریق اندازه گیری افت فشار در داخل ظرف اندازهگیری میشود .مقدار آسفالتهای رسوب شده درون
هسته از طریق تفاوت مقدار آسفالتین در جریان ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از مجموعه داده های تجربی،
هر دو نسبت خلل و فرج به حجم اولیه و همچنین تخلخل(نسبت خلل و فرج به حجم) آسیب دیده  /کاهش یافته ،با تخلیه حجم
کل آسفالتین رسوب شده از حجم حفرات اولیه نمونه هسته محاسبه می شود .خواص نمونه اولیه و مقادیر میانگین مقادیر هماهنگی
(معادله ( )16برای این نمونه ها در جدول ( )1آورده شده است.
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بعد ،کاهش نفوذپذیری به عنوان یک عملکردی از کل حجم حفرات تزریقی برای همان مجموعه دادههای آزمایشی
محاسبه می شود .همانطور که انتظار میرود ،هر دو کاهش نسبت خلل و فرج به حجم و آسیب نفوذ پذیری به عنوان تابعی از
حجم حفرات تزریق شده ( ) PVIدر نظر گرفته شد.حجم تزریقی بزرگتر ،کاهش بیشتر در هر دو نفوذ پذیری و تخلخل قابل
تشخیص بود .از آنجایی که کاهش تخلخل به عنوان یک اثر حجم حفرات تزریقی شناخته شده است (از داده های آزمایشی)،
کاهش نفوذپذیری ناشی از سطح رسوب را می توان با استفاده از معادله ( )10محاسبه کرد و نسبت بین مقادیر پیش بینی شده و
واقعی نفوذپذیری که در مجموعه دادهها اندازه گیری شده است معادله ( )10که میتواند منجبر به از دست دادن اتصال حفرهها
شود.
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()a

()b

()c
شکل ( :)5نسبت اتصال و کاهش تعداد هماهنگی برای ( )aماسه سنگ ( 1 #ب) ماسه سنگ ( 2 #ج) ماسه سنگ 3 #
را نشان میدهد/
عالوه بر این ،میانگین کاهش تعداد هماهنگی را می توان از معادله ( )10برای نمونه هایی با تخلخل اولیه باال و از معادله ( )13برای
نمونههایی با تخلخل اولیه پایین به دست آورد.

 -6نمونههای سنگ آهک
به طور آزمایشی تخمین تخلخل و کاهش نفوذ پذیری (به عنوان یک تابع از افزایش فشار موثر) برای نمونه های سنگ آهک
با مقادیر نسبت نفوذ پذیری پیش بینی شده صرفا به دلیل رسوب سطحی (معادله( ) 10همانطور که در شکل ( )0نشان داده شده
است ،مقایسه شده است.
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()b

()c
شکل ( :)6تاثیر رسوب سطح و انسداد حفره ها بر کاهش نفوذپذیری برای ( )aکربناته  )b( 1 #کربنات  )c( 2 #کربنات
3#

نفوذپذیری حدود  05درصد کاهش یافته است و مقادیر پیش بینی شده از معادله ( )10نزدیک به داده های اندازه گیری شده
است .این به وضوح نشان می دهد که کاهش میزان نفوذ پذیری در نمونه های آهکی می تواند تنها به کاهش حجم انبساط منجر
شود .نسبت اتصال به یکدیگر بر اساس معادله ( )10و کاهش تعداد هماهنگی براساس معادله ( )10برآورد شده است که در شکل
( )0نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد که اتصاالت ضعیف برای هر دو نمونه آهک در محدوده  %10-10قرار دارد .عالوه
بر این ،مقدار هماهنگی برای مقدار اولیه  ٪00( 6/60-3/0کاهش) برای سنگ آهک شماره  1و  6/0تا ( 0/3کاهش  )%11برای
سنگ آهک شماره  0کاهش می یابد که می تواند به راحتی نتیجه گرفت که برای نمونه های سنگ آهک ساز و کار آسیب اصلی
به دلیل سطح رسوب است و اثر انسداد حفره ها جزئی است.

 -7نمونه های ماسه سنگ
برای نمونه های ماسه سنگی مورد مطالعه در اینجا ،نتایج ما نشان می دهد که کاهش نفوذ پذیری در محدوده  %00برای
نمونه اولیه %05 ،برای نمونه دوم و  %60برای آخرین نمونه (شکل  ،)0است.
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()b

()c
شکل ( :)7نسبت اتصاالت و کاهش تعداد هماهنگی برای ( )aکربنات  )b( 1 #کربنات  )c( 2 #کربنات .3 #

به طوری که اتصاالت از دست رفته حدود  %00 ،%03و  %65است (شکل ( .))0عالوه بر این ،تعداد هماهنگی ها برای ماسه
سنگ شماره  1از  3/0به  6/0کاهش یافته است ( %06کاهش) ،برای ماسه سنگ شماره  0آن را از  0/9به ( 0/9کاهش )%05
کاهش می دهد و برای ماسه سنگ شماره  0از  0/0به ( 0کاهش  . %03بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که برای نمونه های ماسه
سنگی که در این مطالعه استفاده شده است ،مکانیزم رسوب گذاری سطح و مکانیزم انسداد حفره نسبت به کاهش نفوذپذیری سهم
قابل توجهی دارد .عالوه بر این ،برای یکی از نمونه های ماسه سنگ (نمونه شماره  ،)0اتصاالت از دست رفته پس از مقادیرکاهش
اولیه بهبود می یابد (شکل ( .) )0این بهبود ممکن است به دلیل افزایش فشار تزریق (احتماال برای حفظ میزان ثابت تزریق) به
طوری که نیروی کششی کافی را برای حذف ذرات سپرده قبلی را تولید می کند.

 -8نمونههای کربنات
برای نمونه های کربناته مورد مطالعه در اینجا ،نتایج ما نشان می دهد که کاهش نفوذ پذیری واضح تر از نمونه های سنگ
آهک و سنگ های ماسه سنگی است ،در حالی که تغییر تخلخل(نسبت خلل و فرج به حجم) کمتر است .شکل (.))6
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شکل ( :)8کاهش میزان نفوذپذیری به صورت یک تابع از تزریق  PVبرای نمونه کربنات
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شکل ( )a( :)9توزیع اندازه حفره ها و ( )bتوزیع اندازه ذرات.

شکل ( :)11توزیع تراکم توزیع عمومی برای نسبت ذرات به اندازه حفرهها.

نتایج نشان می دهدکه سهم مکانیسم متصل کردن دهانه حفره در کاهش میزان نفوذپذیری در محدوده  %03برای نمونه اول
است ،که در آن این مقدار برای نمونه های دوم و سوم ،حدود  %35و  %33است ،و تعداد هماهنگی به ترتیب از  %00 ،%00به %60
کاهش می یابد(شکل ( .))3یکی از دالیل اصلی از دست رفتن ارتباط شدید در نمونه های کربنات ،این است که برای تشکیالت با
میزان نفوذپذیری کم ،اندازه قطر حفره ها نسبتا کوچک است و بنابراین بر متخلخل حفره ها غالب می شود .مکانیزم اتصال حفره
ها منجر به کاهش شدید نفوذپذیری می شود و کسر زیادی از فضای خالی حفره ها را بدون آسیب می گذارد .عالوه بر این ،وجود
گروه های قطبی در سطح داخلی نمونه های کربنات ،مولکول های آسفالتین را بیشتر به سطح سنگ متصل می کنند و از این رو
در رسوبات آسفالتین افزایش می یابند.
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 -9نسبت ذرات به نسبت اندازه حفره
بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که تفاوت نسبی بین اندازه ذرات آسفالتین و اندازه حفره های مخزن ،یک اندازه گیری مناسب
برای تعیین اینکه پارامتر در کنترل رسوب آسفالتین در مدل های متخلخل غالب میشود یا نه مورد بررسی قرار میگیرد .همانطور
که در شکل  15مشاهده میشود اگر اندازه ذرات بزرگتر از اندازه ذرات رسوب شده باشد ،در این صورت رسوب سطح عامل مهمی
در کاهش نفوذپذیری است .اتصال دهانه های حفره به یکدیگر به شدت بر کاهش نفوذ پذیری کمک می کند .این معموال در
سنگ آهک رخ می دهد .همانطور که اندازه ذرات افزایش می یابد و یا اندازه دهانه حفره ها کاهش می یابد ،از یک منطقه عبور
می کند؛ در این مرحله اندازه دهانه حفره و اندازه ذرات نزدیک قابل مقایسه است؛ هر دو سطح رسوب و اتصال دهانه های حفره
به میزان نفوذ پذیری کمک می کنند .این معموال در سنگ ماسه اتفاق می افتد .در نهایت ،افزایش بیشتر در اندازه ذرات منجر به
ایجاد اتصال در دهانه ی حفره ها شده که تبدیل به پارامتر کنترل غالب در کاهش میزان نفوذپذیری می شود .در این مرحله
کاهش نفوذپذیری سریعتر و واضحتر است و معموال در کربنات رخ میدهد [ .]00هیچ اقدام موثری برای بهبودی در منطقه غالب
اتصال دهانه حفرهها به هم وجود ندارد .تنها روش پیشگیرانه این است که اجازه ندهید ته نشینی در وهله اول رخ دهد.

 -10نتیجهگیریها
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در این مطالعه یک رویکرد جدید برای رسوب آسفالتین در منطقه نزدیک چاه مورد بررسی قرار گرفته است .مدل اختالالت
(نقض) میزان نفوذپذیری موجود (تنها مدل وابسته به تخلخل) از طریق کاهش اتصاالت از دست رفته به دلیل انسداد حفره ها
بهبود یافت .مکانیزم اختالل نفوذ پذیری حاکم (که به رسوب سطح یا انسدادحفره به نسبت اندازه ذرات آسفالتین تا توزیع دهانه
حفره بستگی دارد):
 کاهش نفوذ پذیری در نمونه های سنگ آهک مورد مطالعه در اینجا به دلیل رسوب سطح بوده و اثر انسداد حفره ها ناچیزاست .این به دلیل نسبت بزرگی دهانه حفره ها به ادازه ذرات است.
 برای نمونههای سنگ ماسه ،هر دو سطح رسوب و مکانیسم میزان اتصاالت دهانه حفره تقریبا دارای میزان کاهشنفوذپذیری یکسان هستند.
 -برای نمونه های کربنات ،انسداد حفره برتر است .بنابراین نمونه های تجربی دارای کاهش نفوذ پذیری سریع تری هستند.
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چکـیده
ارزیابی ستونهای هیدروکربنی ،نوع سیال مخزن ،سطوح تماس سیال و شاخص تولید در شرق آسیا بخصوص در مواجه
به مشکالت چاه های تکمیل حفره باز یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است .تالش های اولیه فعلی در زمینه اثبات
پتانیسل دخایر هیدروکربنی عمدتا به دلیل هرزروی باال ،اختالف فشار باال و یا شرایط بد چاه ناموفق بوده اند .برای
ارزیابی توسعه ،نیاز به داشتن دادههای مطمئن و حیاتی است که تهیه این داده ها نیاز به یک استراتژی برای ارزیابی
سازند دارد .مقصود نهایی عالوه بر تایید حضور سیال هیدروکربنی در ستون سیال ،بهینه سازی حفاری با در نظر داشتن
مسایل ایمنی و زمان پروژه است .عالوه بر مشکالت هرزروی ،مشکل ناپایداری دیواره چاه همراه با شیل تحت فشار
اضافی و احتمال حضور  ،H2Sکه درجه و مقادیر آن باید در محل برای برنامه تکمیل چاه اندازه گیری شود نیز باید
درنظر گرفته شود .برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای چنین چاههایی یک روش جایگزین تست سازند و
نمونه گیری استفاده شد .ارزیابی سیال مخزن در پایان عملیات جداره گذاری انجام شد .ارزیابی سازند در دو مرحله انجام
شد .مرحله اول برای کسب اطمینان از ایزوله بودن سیمان در بازه هیدروکربنی و مرحله دوم با مشبک کاری لوله جداری
برای اطمینان از وجود سیال هیدروکربنی بوسیله آنالیز سیال درون چاهی و نمونه گیری ته چاهی انجام شد .این مطالعه
موردی مربوط به ارزیابی سنگ وسیال مخزن با استفاده از  WFTدر یک چاه با لوله جداری می باشد .مخازن مورد نظر
با موفقیت ارزیابی شده اند و نمونه های بیانگر مخزن بدون مشکل اجرایی بدست آمد .روش ارزیابی پیشنهادی و بهترین
روش مبتنی بر داده های میدان در این مقاله بیان شده اند.

واژگـان کلـیدی :سنگ و سیال مخزن ،دهانه چاه ،لوله جداری ،فشار سازند.WFT ،

 -1گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
 -7گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
تعیین خصوصیات سیال مخزن در چاه های بدون لوله جداری بخصوص در سازند های با تراوایی پایین و کربناته با مشکل
همراه است [ .]0بدست آوردن سیال مخزن که بیانگر خصوصیات مخزن باشد یکی از مراحل مهم برای تایید و بررسی نوع سیال و
خصوصیات آن است .آنالیز سیال درون چاهی ( )DFAعالوه بر اینکه برای تعیین مقدارذخایر مورد نیاز است ،می تواند اطالعات
الزم برای اطمینان اولیه از جنس سیال مخزن را فراهم کند [ ]0و همچنین نمونه های تهیه شده برای آنالیز کامل  PVTو
خصوصیات سیال مخزن در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد .دو روش اصلی برای نمونه گیری در چاه های با لوله جداری
وجود دارد [ .]0نمونه گیری درون چاهی با استفاده از ابزار  ]0[ wirelineو نمونهگیری روی سطح زمین با استفاده از آزمایش
ساقه مته  . DSTبا توجه با هدف آزمایش ،هر روش نقاط مثبت و منفی خود را دارند .نمونه گیری درون چاه معموال در چاه های
بدون لوله جداری انجام می شود .اما در بعضی از موارد ،شرایط دهانه چاه و خصوصیات سازند مانع انجام الگ درون چاه بدون
جداره می شود .در نتیجه نمونه گیری درصورت تکمیل چاه با لوله جداری امکان پذیر می شود .این مسئله همینطور شامل چاههایی
که قبال و به علت مو انع اجرایی به چاه با لوله جداری تبدیل شده اند نیز می شود .تستهای  DSTمتداول در چاههای با لوله
جداری به علت چندین عامل مانند هزینه مخصوصاً اگر چندین الیه مورد تست قرار بگیرند و همینطور مسائل محیط زیستی می
تواند شامل محدودیت باشد.
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 -2روش شناسی
از جمله اهداف متداول وایر الین همراه با پکر دو تایی در چاه های با لوله جداری متداول عبارتند از:
 فشار سازند ارامتر های مخزن بااستفاده از تفسیر تست
فشار بازه گذرا (مانند
افقی،
تراوایی
0
سازند ،
ناهمسانگردی
0
ضریب پوسته  ،حجم
ذخیره چاه 0و شعاع نفوذ)0
 نوع و ترکیبات سیال نمونه گیری بیانگر سیالمخزن
برای رسیدن با اهداف باال ابتدا
باید ناحیه مورد نظر را مشبک کاری
نمود و سپس با راندن ابزار  5WFTبا
پکر دوتایی به درون چاه و استفاده از
پکر ها برای ایزوله کردن ناحیه مورد
عالقه از بقیه نواحی تست را آغاز
کرد .با استفاده از ماژول پمپ درون
خطی ابزار ،سیال را از ناحیه مورد نظر
به درون چاه انتقال داده می شود تا
افت فشار مورد نظر برای تولید از
شکل ( :)1ابزار  WFTبا پکر دوتایی متداول که در ارزیابی چاه های با لوله
سازند فراهم شود .شناساگر سیال برای
جداری [.]1
مشخص کردن نوع و ترکیبات سیال
استفاده می شود.

1- anisotropy
2- Skin factor
3- Wellbore storage
4- Radius of Investigation
5- Wireline formation test
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 -3مطالعه میدانی
با استفاده از روش ذکر شده دو مخزن واقع در شرق آسیا با راندن ابزار در چاه با لوله جداری ارزیابی شدند .این مقاله خالصه
ارزیابی را بیان می کند .چاه ها با  Well-Aو  Well-Bنام گذاری شده اند:
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بعد از اطمینان از اینکه سیال درون ناحیه مورد نظر کامال سیال مخزن است و با سیال درون چاه مخلوط نشده است پمپ
سیال سازند را به محفظه هایی که توسط ماژول جایگاه نمونه چنتایی 0نگه داشته شده است منحرف می کند.
قبل از انجام آزمایش ،می توان چند پارامتر را در نظر گرفت .اول اینکه اتصال مناسب سیمان بین لوله جداری و سازند برای
موفقیت آمیز بودن آزمایش به دلیل اطمینان از ایزوله بودن الیه های متفاوت مشبک کاری شده نسبت به هم الزامی است .برای
اطمینان از این اتصال ،الگ اولتراسونیک  Imager-Cement Bondقبل از انجام  WFTبرای ارزیابی کیفیت سیمان انجام
میشود [.]0
اگر ایزوله کردن ناحیه ای موفقیت آمیز بود ناحیه مورد نظر به منظور ایجاد ارتباط بین سازند و چاه مشبک کاری می شود.
مشبک کاری از آنجاییکه به ندرت دارای بازه بزرگتر از یک فوت است معموال توسط وایرالین و به منظور صرفه جویی در وقت
انجام می شود .با توجه به کیفیت سیمان و هدف الگ طراحی برنامه اجرایی می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد:
 )0مشبک کاری تمامی نواحی مورد نظر و راندن یک باره ( WFTدر مجموع  0بار رانده می شود)
 )0مشبک کاری و سپس انجام  WFTبرای هر ناحیه (برای هر ناحیه دو بار رانده می شود)
مزیت روش اول بطور واضح صرفه جویی زمانی است .اما تهاجم سیال به درون سازند به محض مشبک کاری اتفاق می افتد
در نتیجه مشبک کاری هر ناحیه و انجام  WFTاثر تهاجم را کم می کند .مشکلی که تهاجم ایجاد می کند افزایش زمان مورد نیز
برای تمیز شدن هر ناحیه است .استفاده از گل با کمینه فشار فوق تعادلی به جای استفاده از سیال تکمیل چاه (آب نمک )0می تواند
باعث کاهش این مشکل شود به علت اینکه گل قابلیت تشکیل کیک گل را دارد و در نتیجه از تهاجم بیشتر گل حفاری به درون
سازند ممانعت می کند .استفاده از یک مته و خراشنده برای بریدن برآمدگی های سوراخ ها بعد از مشبک کاری کردن و قبل از
راندن  WFTتوصیه میشود .با این کار پکر های ابزار توسط برآمدگی های تیز ایجاد شده توسط مرحله مشبک کاری صدمه نمی
بیند .کنترل عمق در این عملیات بسیار مهم است علی الخصوص برای چاه های انحرافی به علت اینکه هدف باز کردن پکر های
ابزار  WFTدر عمق مناسب و ناحیه مورد نظر است .فعال کردن پکر ها در عمق اشتباه منجر به عایق شدن نامناسب بازه مورد
نظر تست و یا حتی صدمه به پکر می شود .برای این منظور اضافه کردن یک حسگر ( )CCLبه رشته ابزار می تواند در نظر گرفته
شود .راه دیگر نیز استفاده از عالئم رادیواکتیوی بر روی مواد انفجاری مورد استفاده در مشبک کاری به منظور عالمت گذاری
ناحیههای مورد نظر است.

 -1-3مورد اول Well A :
بارام0

ساراوک0

مالزی قرار دارد.این چاه
در
 Well Aیک چاه اکتشافی خشکی واقع در بلوک  Xکه در جنوب غربی دلتای
بصورت انحرافی و به منظور رسیدن به مخزن گازی پرفشار و با دمای باال کربناته جوانتر و پیرتر حفاری شده است .انتظار غلظت
باال کربن دی اکسید و عدم حضور هیدروژن سولفید می رود .یک برنامه گسترده از راندن الگ های  wirelineبرای بدست
آوردن اطالعات بیشتر از خواص مخزن در دست اجرا است.
قسمت باالی ناحیه انتقال سنگ کربناته جوان تر با لوله جداری  2/5اینچی مشبک کاری شده است (سوراخ های مشبک
کاری در) ،قسمت متشکل از سنگ آهک 5تا عمق بیشتری نفوذ کرده است .لیتولوژی غالب سنگ مخزن سنگ آهک و بطور
مشخص با توجه به تعاریف زمین شناسی  mudstoneرا شامل می شود .تخلخل و نفت دیده نشد اما درصد کل خوانده شده
برای گاز بین  0/0و  6/7درصد در مقایسه به عدد خوانده شده برای گاز در محیط عادی برابر با  05تا  9درصد مشاهده شد .سنگ
آهک الیه کربناته جوان تر بسیار فشرده با تخلخل تقریباً  0درصد که از الگ کامل حین حفاری 6بدست آمده است .الگ های
تصویری نشان می دهند که سازند بر اثر حفاری و همینطور دالیل طبیعی شکاف دار بدون داشتن ماتریکس متخلخل است .با تکیه
بر نتایج زمین شناسی و حفاری تصمیم بر انجام آزمایش ساقه مته در مخزن کربناته جوان تر به منظور بدست آوردن بیشترین
دریافت گاز از شکاف گرفته شد.
1- multi sample receptacle module
2- brine
3- Baram Delta
4- Sarawak
5- limestone
6- Full term (LWD) logs
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به علت مواجه با فشار باالی سازند وزن گل حفاری تا  07 ppgدر حین حفاری قسمت  5/2اینچی افزایش داده شد .شرایط
چاه مناسب راندن ابزار متداول  wirelineتشخیص داده نشد به همین علت از drill pipe conveyed wireline logging
(ابزار  wirelineکه توسط لوله حفاری حمل می شود) استفاده شد .با وجود حمل با لوله حفاری به رشته خسارت جدی بر اثر مقدار
نیروی باالبر 0زیادی وارد شد و داده قابل استفاده ای بدست نیامد .دستگاه  centralizersخراب شد و باعث تالش در جهت
سامان دهی شرایط موجود شد .در چنین شرایطی اطمینان نسبت به موفقیت آمیز بودن عملیات از بین رفت و برنامه های انجام
الگ های بیشتر متوقف شد.
همکار مسئول اجرایی که به عنوان مالک منابع و مدیر نفت و گاز داخلی فعالیت می کرد به ناحیه باالیی (ناحیه انتقال) در
جهت از سر گیری فعالیت عالقه نشان داد 6 .ناحیه سازندی با مقادیر خوانده شده گاز بیشتر تایید شد و مقدار گاز در جا 700 bcf
تخمین زده شد .اما به ا ین دلیل که ضخامت این نواحی کم بود و همینطور جدا بودن این نواحی از هم انجام یک تست کامل مثل
آنچه در مخزن کربناته جوان تر انجام شد از لحاظ هزینه اقتصادی نبود .از این  6ناحیه 0 ،ناحیه کلیدی مورد نظر توسط مطالعات
پتروفیزیکی انتخاب شد .از آنجاییکه این قسمت از چاه در قرار داد واحد اجرایی نبود)پیمانکار( وارد مذاکره با یک شرکت فراهم
کننده تکنولوژی برای امکان سنجی و انجام تست  0IPTTدر چاه شد .به عالوه شرایط بد چاه اجازه راندن الگ در این ناحیه را
نداد .پیمانکار تمایلی به حفاری یک چاه دیگر برای بررسی این ناحیه از مخزن و تخمین ذخیره را نداشت و تست  IPTTدر این
قسمت از چاه را به عنوان یک پروژه دارای ریسک قبول کرد .نمونه گیری و مقدار فشار و تحرک پذیری 0سیال برای تخمین
ذخیره مورد نیاز است و حفر نکردن یک چاه دیگر برای بدست آوردن این مقادیر یک صرفه جویی بزرگ برای شرکت به حساب
می آمد .با در نظر گرفتن گزارش الگ و ریسک تصمیم به انجام تست  WFTبا پک دوتایی در لوله چاه به لوله جداری گرفته شد.
همان طور که در قسمت روش شناسی گفته شد عایق بندی سیمان برای مطمئن شدن از عدم ارتباط الیه ها با یکدیگر حیاتی
است به همین منظور الگ  USIT-CBLقبل از این که چاه با تراکم سوراخ باال در سه بازه متفاوت برای پوشش سه ناحیه
موردنظرا مشبک کاری شود ،انجام شد .بعد از مشبک کاری زایده های ناشی از مشبک کاری که ممکن بود برای پکر خطرناک
باشد با  scraperجدا شد.
الگ  USIT-CBLاز کیفیت مطلوبی برخوردار بود ولی تفاوت هایی بین نتایج  USITو  CBLکه حاکی از وجود مکان
هایی حلقه ای پشت لوله جداری که با سیال پر بود ،وجود داشت .وجود این مکانها در این چاه به علت تفاوت وزن سیال گل
حفاری استفاده شده برای سیمان کردن چاه ( )07 ppg WBMو سیالی که در حین عملیات الگ ( )00/6 ppg brineاستفاده
شد انتظار می رفت .همان طور که در شکل ( )0دیده می شود نواحی حلقوی پشت لوله جداری که از سیال پر هستند قابل مشاهده
است .کمترین فضای حلقوی خالی که در  USITقابل مشاهده است  000میکرون است اما مقاومت ظاهری اندازه گیری شده در
فاصله های کمتر از این م قدار تحت تاثیر (کاهش می یابند) قرار می گیرند در نتیجه فرض شده که نتایج فضای حلقوی میکرو
بهتر از نقشه مقاومت ظاهری است.

شکل ( :)2الگ های  USIT-CBMنواحی حلقوی که حاوی سیال [.]1

1- overpull
2- Interval pressure transient test
3- mobility
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بازه مورد نظر برای انجام آزمایش  MDTدر شکل ( )0نشان داده شده است .نقشه مقاومت ظاهری صوتی( 0حاصلضرب
سرعت در چگالی) بدست آمده از الگ عایق بندی کیفیت سیمان متوسط تا خوبی را نشان می دهد ولی مانند الگ های قبلی
نواحی میکرو حلقوی مخصوصا در نواحی باالتر را نشان می دهد .وجود مقدار کمی از گاز هم به این علت که نشان می دهد گاز به
دام افتاده و نمیتواند به ناحیه دیگری مهاجرت کند نشانه خوبی برای عایق بندی می باشد.
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شکل ( USIT-CBL :)3نواحی مورد نظر که با عایق بندی متوسط تا خوب [.]1

با بدست آوردن مقادیر مناسب سیمان  WFTاز لوله آستری  7اینچی رانده شد و در  0ناحیه متوقف شد .نتایج در جدول ()0
آورده شده است .در اولین نقطه همان طور که در شکل ( )0نشان داده شد یک افزایش فشار 0کوتاه برای بدست آوردن تحرک
پذیری در شرایط افت فشار 0و مقدار فشار نهایی مربوط به افزایش فشار انجام شد .در این نقطه تحرک پذیری سازند mD/cP
 0/67بود ولی بعد از پمپ  60لیتر در  000دقیقه هنوز مقدار قابل توجهی از فیلتریت سیال گل حفاری قابل تمیز کردن و جا به
جایی بود .ترکیبات دقیق سیال با استفاده از ماژول  ]5[ Insitu Fluid Analyzerانجام و وجود گاز تایید شد .ترکیبات گاز
شامل  5/27درصد وزنی متان 70/0 ،درصد اتان 05/0 C6+ ،درصد و دی اکسید کربن  00/6درصد بود .مقدار  GORبا  009و
 000 ft3/bblبدست آمد و همینطور که در شکل ( )0دیده می شود سنسور چگالی مقدار  0/00گرم بر سی سی را نشان داد.
سپس سه نمونه گاز گرفته شد .در نقاط دیگر به علت متراکم بودن سازند نمونه گیری صورت نگرفت.
جدول ( :)1خالصه نتایج ارزیابی لوله جداری .]5[ Well A

1- Acoustic impedance
2- Build up
3- drawdown
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با استفاده از  WFTبا پکر دوتایی در تمکیل چاه لوله جداری امکان بررسی بیشتر مخزن نسبت به حالت چاه بدون لوله
جداری که مناسب برای انجام الگ نبود فراهم شد .با وجود اینکه نقاط مورد بررسی عموما متراکم بودند تهیه سه نمونه گرفته شد
و بدست آوردن داده برای بررسی رفتار سیال انجام شد و نتایج قابل قبولی بدست آمد.
 -2-3مورد دومWell B :
0

 Well Bیک چاه اکتشافی خشکی در بلوک  Yواقع در شبه جزیره مالزی است .با توجه به داده های لرزه نگاری انتظار
میرفت که چاه از سه ناحیه گسلی عبور کند و  200متر عمق عمودی 0در ناحیه شکاف دار ادامه داشته باشد .حفاری این چاه به
دالیل گفته شده و همینطور ارزیابی سازند و به علت کنترل هرز روی سیال پیچیده بود .الگ متداول چاه حفره باز بدون مشخص
کردن نوع هیدروکربن و ضخامت ناحیه هیدروکربنی بی نتیجه بود .برای از بین بردن عدم قطعیت های کلیدی در برنامه های آتی
توسعه میدان مشخص کردن نوع سیال هیدروکربنی و اندازه گیری فشار حیاتی هستند.

 -1-2-3بدست آوردن نوع سیال سازند و فشار سازند در چاه حفره باز
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مسئول اجرایی عملیات متداولی ارزیابی سازند با استفاده از رشته ابزار  WFTبه منظور بدست آوردن جنس سیال سازند با
استفاده از ) Live Fluid Analyser (LFAو فشار سازند و گرفتن نمونه که بیانگر سیال مخزن برای تست های آزمایشگاه
 PVTباشد را انجام داد.
 WFTبرای ارزیابی قسمت هایی از  Well Bبرای بدست آوردن اهداف زیر انجام شد:
 -0تست پتانسیل هیدروکربن در گروه های شنی  K/Lو M
 -0تست پتانسیل هیدروکربن در ناحیه شکاف دار ماقبل ترشیاری
رشته  WFTمشتمل بر دو سنسور MRPS ،0نصب شده به همراه  E-probeو  MRPQنصب شده همراه XLD-
 0probeو  LFAبرای  DFAو دو محفظه نمونه گیری چند گانه ( )MRMSاست .به علت شرایط بد چاه ابزار در نقطه  00و
در راندن اول وایرالین متوقف شد و سپس آزاد شد .مسئول اجرایی تصمیم به کشیدن ابزار به بیرون از چاه 5به منظور انجام
عملیات بهبود شرابط چاه گرفت و سپس اقدام به انجام الگ در شرایط سخت 6برای اتمام ارزیابی سازند کرد.
در بیش از  05نقطه که در  00نقطه از آن ها به منظور مشخصی شدن سیال و نمونه گیری پمپ به کار افتاد داده گیری انجام
شد .اندازه گیری های فشار حاکی از فشار باالی سازند در قسمت پایینی  Well Bو فشار نسبتا پایین در در قسمت باالیی داشت.
این مطلب اختالف فشار باالیی از باال تا پایین مخزن را ایجاد می کند و شرایط را برای کنترل چاه به علت اینکه شرایط تعادلی
گل باعث اختالف فشار فقط  000 psiبین گل (گل پایه نفتی سینتتیکی با وزن  )5/00 ppgو فشار هیدروکربنی در پایین چاه می
شد سخت کرده بود .در نقطه مقابل قسمت باالیی چاه تحت فشار تعادلی اضافی زیاد  0000 psiبود .این مطلب کنترل چاه را در
حین راندن و انجام  WFTسخت کرده بود .درنتیجه برنامه الگ  WFTبا حذف تعدادی از نقاط کوتاه شد.

 -2-2-3بدست آوردن نوع سیال سازند و فشار سازند در چاه با حفره جداری ( 89/۵اینچ)
آزمایش وایرالین سازند در چاه حفره باز  05/00اینچی بدون بررسی بعضی از قسمت های مورد نظر انجام شد .تصمیم کامل
کردن ارزیابی چاه در همه قسمت بعد از گذاشتن لوله جداری گرفته شد .برای ارزیابی پتانسیل هیدروکربن در ناحیه که در الگ
 WFTچاه حفره باز انجام نشد یک استراتژی جایگزین برای تست سازند و نمونه گیری عملی شد .تصمیم به انجام تست با
 WFTهمراه به پکر دو تایی گرفته شد .در چاه با لوله جداری ایجاد ارتباط با سازند از طریق مشبک کاری در ناحیه کوچکی از لوله
جداری معادل  0متر و در  5ناحیه مورد نظر انجام شد .رشته  WFTبه همراه پکر دوتایی در چاه لوله جداری  9/605اینچی رانده
شد .ابزار همچنین ماژول های  IFAبرای  DFAو  0عدد  MRMSبا  00محفظه  MPSRرا همراه داشت.
در کل  5نقطه  MDTبا به کار گیری پکر ها انجام شد که از  0نقطه نمونه گیری صورت گرفت ،در یکی تالش برای پمپ
کردن سیال بوسیله  IFAانجام شد و یک نقطه پیش آزمایش بود .آنالیز سیال بوسیله ) Insitu Fluid Analyzer (IFAحاکی
از وجود گاز و آب در نواحی مورد نظر را داشت (جدول (.))0
1- Seismic
2- TVD
3- probe
4- Extra Large Diameter Probe
)5- Pull out of hole (POOH
)6- Tough logging condition (TLC
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جدول ( :)2خالصه نتایج ارزیابی سازند چاه  Bبا لوله جداری.

جدول ( :)3خالصه نتایج نقاط بررسی شده با  WFTبه همراه پکر دوتایی در چاه  Bبا لوله جداری.
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استفاده از  WFTبه همراه پکر دو تایی این امکان را به ما داد که پتانسیل هیدروکربن در ناحیه های تست نشده و همینطور
نمونه گیری در نواحی با تراوایی پایین را انجام دهیم.

شکل ( :)4فشار بر حسب زمان برای اولین نقطه تست  WFTدر Well A
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شکل ( :)5توامان  IFAاطالعات گسترده ای از سیال سازند  Well Aمی دهد .از باال نمودار  ،GORترکیب ،نسبت،
چگالی ،فشار جریانی

شکل ( :)6پروفایل فشار در  Well Bحفره باز  12/25اینچی

30

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد دو

شکل ( :)7پروفایل فشار در  Well Bبا لوله جداری  9/625اینچی

 -3نتیجه گیری
در صورت عدم امکان تعیین خصوصیات سنگ و سیال مخزن در چاه بدون لوله جداری ،با گذاشتن لوله جداری میسر خواهد
بود .برنامه ریزی دقیق اجرایی و اجرای دقیق بهترین روش های ذکر شده امکان داده گیری بدون خطا را فراهم می کند .دو
عملیات موفق در مخازن شرق آسیا بصورت موردی بیان شد .آزمایش وایرالین سازند در چاه حفره باز  05/00اینچی بدون بررسی
بعضی از قسمت های مورد نظر انجام شد .تصمیم کامل کردن ارزیابی چاه در همه قسمت بعد از گذاشتن لوله جداری گرفته شد.
برای ارزیابی پتانسیل هیدروکربن در ناحیه که در الگ  WFTچاه حفره باز انجام نشد یک استراتژی جایگزین برای تست سازند و
نمونه گیری عملی شد .تصمیم به انجام تست با  WFTهمراه به پکر دو تایی گرفته شد .در چاه با لوله جداری ایجاد ارتباط با
سازند از طریق مشبک کاری در ناحیه کوچکی از لوله جداری معادل  0متر و در  5ناحیه مورد نظر انجام شد .رشته  WFTبه همراه
پکر دوتایی در چاه لوله جداری  9/605اینچی رانده شد .ابزار همچنین ماژول های  IFAبرای  DFAو  0عدد  MRMSبا 00
محفظه  MPSRرا همراه داشت.
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چکـیده
ریزپوشانی نوعی تکنولوژی برای به دام انداختن ترکیبات غذایی ،آنزیمی در غشایی از جنس مواد غذایی مجاز درون
کپسولهای کوچک می باشدکه محتویات خود را تحت سرعت کنترل شده با یک تحریک خاص و در یک زمان مشخص
رها می سازد .این تکنولوژی به علت کاهش سرعت تبخیر و انتقال مواد هسته به محیط خارج ،حفظ طعم و مزه هسته در
صنعت غذا استفاده می شود و اکسیداسیون مواد در مدت تولید و نگهداری ،ایجاد بو و طعم نامطلوب جلوگیری کرده و
مانع از دست رفتن ارزش تغذیهای و متابولیکی آن میشود .در فرایند الکتروریزپوشانی از نیروهای الکترواستاتیکی جهت
ایجاد جتهای باردار الکتریکی از محلولهای پلیمری حاوی ترکیبات زیست فعال استفاده میشود که پس از تبخیر حالل،
ساختارهای فوقالعاده نازك و کوچکی تولید میگردد که در صورت اتمایز شدن قطرات در میدان الکتریکی و تشکیل
کپسول ،این فرایند الکتروپاشش و در صورت تشکیل نانوالیاف و تشکیل جت پایدار این فرایند الکتروریسی نامیده میشود.
نانوالیاف دارای ویژگیهای برجستهای مانند نسبت باالی سطح به حجم ،اندازه منافذ کوچک با تخلخل زیاد میباشد .این
ویژگیها باعث شده است که از نانوالیاف برای دارو رسانی ،فیلتراسیون ،مهندسی بافت ،ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال یا
غذا-داروها ،تثبیت آنزیم ،طراحی سنسورهای هوشمند و بسته بندی مواد غذایی استفاده گردد.

واژگـان کلـیدی :الکتروریزپوشانی ،کپسول ،الکترواستاتیکی ،نانوالیاف ،صنایع غذایی

 -1اداره کل استاندارد بوشهر ،بوشهر ،ایران
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 -1مقدمه
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ریزپوشانی را میتوان به صورت فرآیند پوشاندن یک ماده درون ماده دیگر و در نتیجه تولید ذراتی با قطر چند نانومتر تا چند
میلیمتر تعریف نمود .مادهای که ریزپوشانی میشود را میتوان هسته مرکزی ،جزء فعال ،پرکننده ،فاز داخلی ،یا فاز محموله نامید.
ماده پوشاننده را روکش ،غشاء ،پوسته ،حامل ،دیواره ،فاز خارجی یا ماتریس مینامند .ماده حامل که در محصوالت یا فرآیندهای
غذایی استفاده میشود باید درجه خوراکی داشته باشد و بتواند حصاری برای ماده فعال و پیرامون آن به وجود آورد .این روش
کاربردهای مفید بسیاری در صنایع غذایی دارد ،زیرا میتواند مواد ریزپوشانی شده را در برابر شرایط بد و احتماالً مخرب حفاظت
کند .همچنین از این روش برای پوشش بو و طعم بخش فعال که ممکن است خواص ارگانولپتیک محصوالت غنی شده را تحت
تأثیر قرار دهد ،استفاده می شود [ .]0عالوه بر اثرات حفاظتی ریزپوشانی روی ترکیبات غذایی ،میتوان از آنها برای بهبود خواص
سیالیت ،انتقال و جا به جایی مواد استفاده نمود ،زیرا این مواد به جای مایع بودن به فرم جامد هستند .دو نوع اصلی کپسولها را
میتوان تعریف نمود؛ نوع مخزنی و نوع ماتریسی .نوع مخزنی ،پوستهای در اطراف ماده فعال دارد .این نوع همچنین با نامهای
کپسول ،تک هسته یا هسته-پوسته 0شناخته میشود .اعمال فشار میتواند به شکست کپسولهای نوع مخزنی و در نتیجه
آزادسازی محتوای آنها منجر شود .ماده فعال در نوع ماتریسی توزیع بسیار بیشتری در سراسر ماده حامل دارد؛ این پراکنش میتواند
به صورت ریزقطراتی نسبتاً کوچک یا به شکلی یکنواختتر در تمام کپسول باشد .همچنین برخالف آنچه در نوع مخزنی است ،در
کپسولهای نوع ماتریسی مواد فعال عموماً در سطح نیز وجود دارند .اما کپسولها ممکن است استوانهای ،بیضوی ،یا دارای شکل
نامنظم نیز باشند .همچنین کپسولها را میتوان بر اساس اندازه ذراتشان تعریف نمود ،به عنوان مثال نانوذرات ،ریزکپسولها،
ریزمخزنها و غیره .در تکنولوژی ریزپوشانی ،مواد پوشاننده یا مواد دیوارهای ،ممکن است از جنس قندها ،صمغها ،پروتئینها و
لیپیدها باشند [ .]2با توجه به حساسیت ترکیبات زیست فعال ،روشهای مختلفی شامل خشک کردن پاششی ،خشک کردن
انجمادی ،سرد کردن پاششی و خنک کردن پاششی ،به دام انداختن در ساختارهای لیپوزومی ،نیوزومی و فیتوزومی ،تودهسازی و
اکستروژن وجود دارد که هر یک از روشهای اشاره شده عالوه بر مزایا ،دارای یک سری معایب نیز میباشند .از جمله این معایب
میتوان به استفاده از درجه حرارتهای باال به ویژه در خشککن پاششی ،ایجاد خلل و فرج روی سطح ذرات تولیدی ،مصرف زیاد
انرژی ،محدودیت در تولید ذرات با قطر مشابه ،راندمان پایین ریزپوشانی ،عدم تبخیر کامل حالل مورد استفاده یا استفاده از
حاللهای سمی در حین فرایند ،پیچیده بودن فرایند و هزینه تولید باال اشاره نمود .لذا طی سالهای اخیر ،فرایند الکتروریزپوشانی
یا انجام عملیات ریزپوشانی با استفاده از فرایندهای الکتروهیدرودینامیک( 2الکتروپاشش-0الکتروریسی )0به عنوان روشی ساده،
آسان و مؤثر جهت حفظ و افزایش زیست دسترسی ترکیبات موثره توانسته از جایگاه ویژهای بین محققین صنایع غذایی و دارویی
برخوردار گردد [ .]0فرایندهای الکتروهیدرودینامیک روشی برای تولید جریان یا قطرات سیال با اعمال اختالف پتانسیل الکتریکی
قوی است که پس از تبخیر حالل ،ساختارهای فوقالعاده نازك و کوچکی تولید میگردد که در صورت اتمایز شدن قطرات در
میدان الکتریکی و تشکیل کپسول ،این فرایند به علت ماهیت غیر مستمر آن الکتروپاشش و در صورت تشکیل نانو الیاف و تشکیل
جت پایدار این فرایند الکتروریسی نامیده میشود [ .]0از مزایای روش الکتروریزپوشانی میتوان به ریزپوشانی با کارایی باال ،رهایش
ثابت و پایدار مواد ریزپوشانی شده  ،حذف نیروهای برشی  ،تک مرحلهای بودن فرایند و از همه مهمتر قابلیت انجام فرایند در دما و
فشار محیط (فرایند سرد) و در نتیجه حفاظت بیشتر مواد زیستی و بیوپلیمرها از تخریبهای فیزیکی و شیمیایی اشاره نمود [.]5
نانوالیاف دارای ویژگیهای برجستهای مانند نسبت باالی سطح به حجم ،اندازه منافذ کوچک با تخلخل بسیار زیاد می باشد .در طی
سالیان اخیر ،محققین نشان دادهاند که مواد فعال زیستی ریزپوشانی شده در فیبرهای پلیمری در مقایسه با سایر روشها ،ثبات و
عملکرد بهتر و بیشتری را دارا می باشند و در نتیجه باید به اهمیت و کارایی ویژه نانوالیاف در علوم و صنایع غذایی تاکید بیشتری
گردد [ .]5الیاف یا رشتههای پلیمری را میتوان با روشهای متفاوت دیگری مانند خودآرایی ،5جدایش فازی 6و قالب سنتزی 5تولید
کرد.

1 Core- Shell
2 Electrohydrodynamic atomization
3 Electrospray
4 Electrospinning
5 Self-Assembly
6 Phase separation
7 Template synthesis
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 -2روش تحقیق
 -1-2روشهای مختلف تولید نانوالیاف

 )2تولید از قالب :در این روش اکستروژن محلول ماده اولیه در محلول در حال انجماد ،تحت فشار موجب تولید نانوالیاف
می شود .قالب های مورد استفاده در این روش ،مواد متخلخل مانند اکسید فلزات آندایز شده هستند که حفرات موازی دارند .بسته
به اندازه تخلخل قالب ،می توان نانوالیافی با قطرهای متفاوت و چگالی های متفاوت تولید کرد .مراحل تولید نانوالیاف در روش
تولید از قالب مطابق ذیل است [:]5
 )0قرار دادن قالب تمیز و خشک درون محفظه بر روی محلول در حال انجماد و ریختن محلول ماده اولیه روی قالب.
 )2اکستروژن محلول ماده اولیه درون محلول در حال انجماد تحت فشار آب روی محلول (حدود  1/0مگاپاسکال) ،بنابراین
نانوالیاف درون محلول در حال انجماد تشکیل می شوند.
 )0برداشتن نانوالیاف تولید شده و شستن تمام مجموعه با آب یون زدایی شده.
از مهمترین ویژگیهای این روش می توان به تولید نانوالیاف پلیمرهای هادی ،فلزات ،نیمه هادیها و کربن اشاره کرد .ولی با
استفاده از این روش نمی توان نانوالیاف پیوسته تولید کرد [.]5
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روشهای متعددی برای تولید الیاف وجود دارد ،ولی روش هایی که می توانند منجر به تولید الیاف با قطرهای نانومتری یا
نانوالیاف شوند عبارتند از کشش ،تولید از قالب ،جدایش فازی ،خودآرایی و الکتروریسی [.]6
 )1کشش :این روش قادر است الیافی با طول زیاد و قطر چند نانومتری تولید کند .هر نانولیف از یک میکروپیپت در حین
تبخیر حالل و در لحظه شروع انجماد کشیده می شود .این الیاف میتوانند طولی در حدود چند صد میکرومتر و قابلیت دستکاری با
میکروسکوپ نیروی اتمی را داشته باشند .این روش همواره با انجماد همراه است ،که مواد ریسیده شده را به الیاف جامد تبدیل می
کند .مرحله انجماد در مورد ذوب ریسی با سرد کردن و در خشک ریسی با تبخیر حالل صورت می پذیرد .این فرایندهای پیچیده،
قطر الیاف تولیدی را به نرخ کشش ،نرخ سرد کردن یا تبخیر و ترکیب دقیق ماده اولیه وابسته میسازد .فرایندهای استاندارد کشش
تاکنون نتوانسته اند الیافی با قطر کمتر از  211نانومتر تولید کنند ،زیرا موادی پیدا نشده اند که بتوانند به قله منحنی شکل ()0
برسند.
برای رسیدن به الیاف با قطر کمتر از  011نانومتر
نیاز به استفاده از مولکول های کوتاه به جای زنجیره
های بلند پلیمری است .همچنین کشیدن الیاف در
هنگام تبخیر حالل در دمای اتاق خواص ماده اولیه را
بهبود می بخشد و اجازه رسیدن به ویسکوزیته بهینه
برای کشش الیاف را می دهد (قله شکل ( .))0روش
کشش نیازمند موادی با رفتار ویسکواالستیسیته
(خصوصیتی از ماده که نشان دهنده ویسکوزیته و
االستیسیته ماده در حال تغییر شکل است) برای تحمل
شکل ( :)1نمایش شماتیک طول بیشینه لیف به عنوان تابعی
تغییر شکل باال است درحالیکه چسبندگی کافی برای
ازمحصول سرعت کشش با ویسکوزیته ماده اولیه [.]7
مقاومت در برابر فشار وارده در طول عملیات کشش را
داشته باشند [.]5

 )3جدایش فازی :ماده اولیه پلیمری به همراه حالل ،درون ظرفی به نسبت مشخص اضافه شده و محلول تولید می شود.
سپ س محلول تولید شده درون فریزر قرار داده می شود تا تبدیل به ژل شود و مدتی در آن دما باقی می ماند .به منظور تعویض
حالل ،ظرف حاوی ژل درون حالل دیگری غوطهور میشود .سپس ژل از حالل جدا شده و پس از فیلتر شدن درون فریزر قرار می
گیرد و در محیط خالء خشک می شود .به طور کلی تولید نانوالیاف با استفاده از این روش به  5مرحله تقسیم می شود :انحالل ،ژله
ای شدن ،استخراج با استفاده از حالل دیگر ،منجمد کردن و خشک کردن که منجر به تولید فوم متخلخل نانو مقیاس می شود
[ .]5این فرایند نیاز به دوره زمانی زیادی برای انتقال پلیمر جامد به فوم نانومتخلخل دارد [.]5
 )4خودآرایی :به طور متداول خودآرایی نانوالیاف به ساخت الیاف نانومقیاس با استفاده از مولکول های کوچک تر به عنوان
واحدهای سازنده اولیه اطالق می شود .شکل ( )2به صورت شماتیک روش خودآرایی برای تولید نانوالیاف را نشان می دهد .یک
مولکول کوچک به طور هم مرکز قرار میگیرد و با مولکول های دیگر به طور هم مرکز پیوند برقرار می کند .پیشرفت فرایند در
صفحه عمود ،محور طولی نانولیف را تشکیل می دهد .سازوکار اصلی برای روش خودآرایی ،نیروهای بین مولکولی است ،که
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واحدهای کوچک تر را کنار هم جمع می کند و مشخص کننده شکل مولکول های بزرگ نانولیف است [ .]8این روش نیز مانند
روش جدایش فازی ،برای تولید نانوالیاف پیوسته ،روشی وقت گیر است.

شکل ( :)2شماتیک الف) ساختار مولکولی ،ب) نانوساختار ،ج) تصویر میکروساختار و د) تصویر ماکروساختار شبکه
نانوالیاف پپتید خودآرایی شده [.]7
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 )۵الکتروریسی :الکتروریسی روشی با نیروی محرکه الکترواستاتیکی برای تولید نانوالیاف است .نانوالیاف از محلول مایع یا
مذاب پلیمری که از لوله موئین به منطقه با میدان الکتریکی باال تغذیه می شود ،تشکیل می شوند .زمانی که نیروهای
الکترواستاتیکی بر تنش سطحی مایع غلبه می کنند ،یک مخروط تیلور تشکیل می شود و یک جت باریک به سرعت به سمت
هدف (جمع کننده) متصل به زمین و یا با بار مخالف شتاب می گیرد [ .]8ناپایداری در این جت موجب حرکت های ضربه ای شدید
می شود که به تبع آن جت طویل و باریک شده و اجازه می دهد حالل تبخیر شود و یا مذاب سرد شود و نانوالیاف روی سطح
هدف تشکیل شوند .بار الکتریکی جت ،موجب خم شدن لیف می شود به طوری که با هر بار حلقه شدن ،قطرش کاسته می شود.
اندازه و ریزساختار نانوالیاف با متغیرهای عملیاتی متفاوتی کنترل می شود .این متغیرها ،ویسکوزیته محلول ،ولتاژ ،نرخ تغذیه،
هدایت محلول ،فاصله هدف و لوله موئین و اندازه لوله هستند .روش الکتروریسی بسیار تطبیق پذیر بوده و محدوده وسیعی از مواد
پلیمری با محدوده وسیعی از قطر الیاف (نانومتر تا چند میکرومتر) ،با این روش تولید میشوند .انواع مختلفی از مولکول ها به راحتی
می توانند برای تولید نانوالیاف عامل دار در فرایند شرکت داده شوند .نانوالیاف الکتروریسی شده معموالً به صورت بی نظم یا جهت
دار روی صفحه دوبعدی جمع آوری میشوند [ .]9در شکل ( )0فرایند الکتروریسی به همراه تصویر میکروسکوپی نانوالیاف تولید
شده به این روش آورده شده است و در جدول ( )0روش های تولید نانوالیاف با یکدیگر مقایسه شده اند.

شکل ( :)3الف) دستگاه استاندارد الکتروریسی و ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوالیاف پلی اورتان
الکتروریسی شده [.]9
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جدول ( :)1مزایا و معایب روش های تولید نانوالیاف [.]9

بطورکلی ،خصوصیات اصلی نانوالیاف را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم نمود که شامل قطر و مورفولوژی ،ساختار
مولکولی و خواص مکانیکی میباشد.
 )1قطر و مورفولوژی :اندازهگیری میانگین قطر ،محاسبه خلل و فرج سطح الیاف ،اندازهگیری تخلخل و ضخامت الیهها و
همچنین بررسی مورفولوژی نانوالیاف الکتروریسی شده (تشکیل الیاف بدون گویچه )0از اهمیت بسزایی در مطالعه ساختاری
نانوالیاف برخوردار بوده و یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین شرایط بهینه دراین فرایند میباشد [ .]01مورفولوژی نانوالیاف را
میتوان بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMمیکروسکوپ الکترونی انتقالی ( )TEMو میکروسکوپ نیرو اتمی
( )AFMمورد بررسی قرار داد .جهت بررسی اندازه خلل و فرج بر روی رشتههای لیفی جمع شده روی سطح جمعکننده نیز
میتوان از پروسیمتری با تفکیک مولکولی استفاده نمود که روش برنائور-امیت-تلر( )BETمعمولترین روش میباشد.
 )2ساختار مولکولی :با توجه به اینکه اندازه الیاف پلیمری الکتروریسی شده از میکرومتر تا نانومتر میتواند تغییر نماید ،لذا
این سؤال پیش میآید که ساختار بلوری در نانو الیاف چه تغییری میکند و ساختار بلوری آن چه تفاوتی با پلیمر حجیم دارد.
همچنین ،فرآیند الکتروریسی که دارای ولتاژ باالیی است چه تاثیری میتواند بر روی ساختار بلورین نانوالیاف بگذارد .به کار بردن
ولتاژ باالتر ممکن است منجر به ایجاد نیروی الکتریکی قویتر شده و در نتیجه کشش بیشتری به جت پلیمری در حین فرآیند
اعمال گردد و در نتیجه ،ممکن است به علت تغییر در نیروهای اعمال شده به سطح جت ،شکلگیری بلورها در مقایسه با حالتی که
از و لتاژ کمتری استفاده می شود متفاوت باشد .اگر نانوالیاف برروی یک صفحه یا استوانه دوار جمع گردد ،سرعت گردش بیشتر
ممکن است منجر به ازدیاد طول بیشتر جت شده و انتظار میرود که زنجیرههای پلیمری در راستای محور طولی الیاف و به طور
منظم قرار گیرند .ساختار بلورین نانوالیاف پلیمری را میتوان با استفاده از پراش اشعه ایکس ( ،)XRDترموگرامهای آنالیز حرارتی
روبشی افتراقی( ،)DSCمیکروسکوپ الکترونی انتقالی ( )TEMو طیف سنجی رزونانس مغناطیس هستهایی ( )NMRبررسی
نمود .جهت شناسایی گروههای عاملی نانوالیاف و تعیین نوع واکنش یا پیوندهای برقرار شده با ترکیبات ریزپوشانی شده میتوان از
تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRاستفاده نمود [.]00
 )3خواص مکانیکی :نانوالیاف پلیمری الکتروریسی شده قابلیت بکارگیری در زمینههای تخصصی متعددی همانند تولید
فیلمهای خوراکی ،طراحی و ساخت سامانههای فیلتراسیون پیشرفته ،ساخت سنسورهای هوشمند ،استفاده در ساخت بافتهای
مصنوعی و غیره را دارد .اما نکته حائز اهمیت این میباشد که برای بررسی طول عمر و دوام مواد/پلیمر در چنین کاربردهایی باید
خواص مکانیکی الیه بررسی شود .هنگامی که قطر الیاف از میکرون تا حد نانو کاهش مییابد ،چه تغییری در خواص مکانیکی
ایجاد میگردد و یا اینکه تغییر در ساختار بلوری نانو الیاف چه تاثیری بر خواص مکانیکی آنها و الیههای تشکیل شده از آنها
میگذارد .برای آزمایش مکانیکی الیههای نانوالیاف از روش آزمایش ستحکام کششی استفاده میشود [.]00
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 -3-2روشهای الکتروریزپوشانی بر پایه تشکیل نانوالیاف
فرایندهای الکتروهیدرودینامیک ،الکتروپاشش و الکتروریسی ،به عنوان فناوریهای «خواهر» در نظر گرفته میشوند .با این
حال ،مواردی وجود دارد که میتوان دو فرایند را از هم متمایز نمود .روش الکتروپاشش روش اتمیزه کردن مایع به وسیله نیروهای
الکتریکی و در نتیجه تشکیل کپسول در سطح جمعکننده میباشد ،در حالی که در فرایند الکتروریسی به علت تشکیل جت یا جت
پایدار (جت سیال پیوسته) در حین فرایند ،الیاف به صورت الیه ای بیبافت روی سطح جمع آوری میگردند .در ساختار جت،
درگیری بین مولکولهای موجود در سیال نقش مهمی در رخداد فرایند الکتروپاشش و الکتروریسی بازی کرده که به ترتیب منتهی
به تولید گویچه و یا الیاف میشوند .اگر غلظت محلول پلیمری کم باشد ،جت در فاصله اندکی از رأس مخروط تیلور ناپایدار شده و
به قطرات کوچکی متالشی میشود .این قطرات باردار در فضا پراکنده و به علت دافعه الکتریکی از هم فاصله گرفته و به سمت
جمعکننده کشیده میشوند .فرآیند الکتروریزپوشانی برای ترکیبات زیست فعال به روشهای مختلفی صورت میگیرد که عبارتند از
الکتروریزپوشانی تک محوره ،دو محوره ،انجام فرایند الکتروریزپوشانی بر پایه محلولهای امولسیونی و بارگذاری سطحی بعد از
الکتروریسی [.]02
 )1الکتروریزپوشانی محلولهای پلیمری بر
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اساس سیستم تک محوره :حل نمودن مستقیم ماده فعال
(ترکیبات موثره یا زیست فعال) در حامل پلیمری رایجترین روش
الکتروریزپوشانی میباشد .قبل از انجام فرآیند ،ماده فعال و پلیمر
در یک حالل مشابه یا سیستمهای حالل دو جزئی یا چند جزئی
حل میشود (شکل ( .))0طی فرآیند الکتروریسی ،همزمان با
حرکت محلول پلیمری از نوك سوزن به سمت جمعکننده ،میدان
الکتریکی باعث تبخیر کامل حالل شده و در نتیجه الیاف به
صورت شبکهای بیبافت روی سطح جمعکننده انباشته میگردند.
بنابراین ،به علت تبخیر حالل و فعل و انفعاالت صورت گرفته در
حین فرایند ،ماده فعال درون ماتریس پلیمری محبوس گشته و
عملیات ریزپوشانی بدین طریق انجام میپذیرد .این روش برای
ریزپوشانی ترکیبات بیولوژیکی حساس مانند پروتئینها ،سلولها
و آنزیمها مناسب نیست .زیرا برخی از حاللهای آلی که برای
الکتروریسی پلیمرهای مصنوعی استفاده میشود ممکن است
باعث ایجاد تغییرات کنفورماسیونی در پروتئینها شده و یا
حساسیت بیولوژیکی آنها را بعد از همزدن مکانیکی،
هموژنیزاسیون یا فرآیند اولتراسونیک تخریب نماید [.]00
 )2الکتروریزپوشانی محلولهای پلیمری براساس

شکل ( :)4الکتروریزپوشانی محلولهای پلیمری بر
اساس سیستم تک محوره [.]13

سیستم دو محوره :برخالف الکتروریسی تک محوره که
ماده فعال به طور تصادفی در داخل ماتریس الیاف توزیع
میگردد ،الکتروریسی دو محوره قادر به ریزپوشانی ماده فعال در
داخل مرکز الیاف میباشد .ماده فعال و پلیمر طی فرآیند
الکتروریسی در سوزن دو محوره (متحد المرکز) جدا از هم قرار
شکل ( :)5الکتروریزپوشانی محلولهای پلیمری
دارند به طوری که در نهایت ،نانوالیاف با ساختار هسته-پوسته
براساس سیستم دو محوره [.]14
حاصل میگردد (شکل .)6a
در این روش ،ماده فعال در قسمت داخلی سوزن دو محوره (به عنوان هسته) و محلول پلیمری در فضای بین سوزن داخلی و
خارجی (به عنوان پوسته یا دیواره ماده ریزپوشانی کننده) قرار میگیرد و به طور همزمان ریسیده میشوند .نکته مهم در این روش
این میباشد که مخروط تیلور باید از پایداری کاملی برخوردار باشد(شکل ( .))5همچنین ماده فعال میتواند محلول/ترکیبی با قابلیت
الکتروریسی یا فاقد قابلیت الکتروریسی باشد ،اما محلول پلیمری به عنوان دیواره یا پوسته باید قابلیت الکتروریسی از همه لحاظ را
دارا باشد .مهمترین مزیت الکتروریسی دو محوره نسبت به الکتروریسی تک محوره انعطافپذیری در نوع و اندازه الیافی است که
تولید میشود.
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شکل ( :)6فرایند الکتروریسی بر پایه محلولهای
امولسیونی [.]14

شکل ( :)7ریزپوشانی از طریق بارگذاری ماده فعال به
وسیله جذب فیزیکی ،تثبیت شیمیایی یا روش تجمع
الیه – الیه [.]15
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امولسیونی :شکل ( )6شماتیکی از فرایند الکتروریسی بر پایه
محلولهای امولسیونی را نشان میدهد .در الکتروریسی
امولسیون آب در روغن ( ،)w/oپلیمر در حالل آلی و ترکیب
فعال در فاز آبی حل میشود .الکتروریسی امولسیون یک فرآیند
ریزپوشانی کنترل شده با رهایش یکنواخت میباشد .در این
روش ،ماده فعال توسط امولسیفایرها یا مواد فعال سطحی احاطه
و به درون یک حامل پلیمری اضافه میشود .برخالف
الکتروریسی دو محوره که برای تشکیل ساختار هسته–پوسته
نیازمند یک سوزن دو محوره است ،در این روش ،قابلیت تشکیل
همان ساختار نانوالیاف (هسته-پوسته) به آسانی و با استفاده از
یک سوزن ساده و سیستم تک محوری امکانپذیر میباشد [.]00
 )4بارگذاری سطحی بعد از الکتروریسی:
ریزپوشانی میتواند بعد از انجام فرآیند الکتروریسی و از طریق
بارگذاری ماده فعال به وسیله جذب فیزیکی ،تثبیت شیمیایی یا
روش تجمع الیه  -الیه صورت پذیرد (شکل ( .))5غشاهای
نانوالیاف حاصل از الکتروریسی داربست مناسبی برای بارگذاری
سطحی میباشد )0 :سطح زیاد غشا باعث افزایش ظرفیت
بارگذاری به ازاء واحد جرم میباشد؛  )2ساختار متخلخل قابلیت
دسترسی سایتهای فعال برای افزایش سرعت واکنش را فراهم
میسازد .روش جذب فیزیکی یک فرآیند ساده غوطه وری
میباشد (شکل .)a8بدین صورت که نانوالیاف الکتروریسی شده
در یک سوسپانسیون یا محلول خالص حاوی ماده فعال غوطهور
شده و ماده فعال از طریق نیروهای الکتروستاتیکی روی سطح
الیاف جذب میگردند [.]05

روش جذب فیزیکی این امکان مهم را به وجود میآورد که از نانوالیاف به عنوان داربست برای بارگذاری ترکیبات مختلف
استفاده نمود .همچنین با استفاده از این روش ،از تغییرات فیزیکی یا شیمیایی که در حین انجام فرایند یا تهیه محلول پلیمری روی
ماده فعال ممکن است ایجاد گردد ،جلوگیری نمود .اما انکپسوالسیون به روش جذب فیزیکی برای رهایش کنترل شده مناسب
نیست زیرا که ماده فعال جذب شده بر سطح غشا الیاف ممکن است به راحتی در حین آماده سازی شسته شود .تثبیت شیمیایی
شامل تثبیت ماده فعال بر روی سطح نانوالیاف از طریق تشکیل یک پیوند شیمیایی میباشد بطوری که ماده فعال را نمیتوان به
آسانی از سطح نانوالیاف جدا نمود (شکل ( .))5رایجترین گروههای عاملی سطحی برای تثبیت شیمیایی عبارتند از گروههای عاملی
کربوکسیل ،آمین و هیدروکسیل .همچنین ماده فعال از طریق روشهای مختلفی همانند اتصاالت عرضی 0و فعالسازی گروههای
عاملی سطحی میتواند پیوند کوواالنسی برقرار کند .پیوند کوواالنسی قویترین و پایدارترین سامانههای ریزپوشانی در تثبیت
شیمیایی را ایجاد مینماید [.]05
تجمع الیه-الیه یکی دیگر از روشهای موثر در بارگذاری ترکیبات فعال در سطح نانوالیاف بعد از انجام فرایند الکتروریسی
میباشد (شکل ( .))5در این روش الیهای از پلیالکترولیتها بر سطح سوبسترا باردار رسوب نموده و یک پوشش چند الیه شکل
میگیرد .پلی الکترولیتها یا سایر ترکیبات باردار الکتروستاتیکی میتوانند قویاً جذب سطح الیاف گردد تا یک کمپلکس پایدار
ریزپوشانی تشکیل شود.
پلیمرهای طبیعی و سنتزی بسیار زیادی در طی سالیان اخیر مورد تحقیق قرار گرفته و قابلیت الکتروریسی شدن آنها بررسی
شده است .پلی گلیکولیک اسید ،پلی الکتیک اسید و پلی کاپروالکتون پلیمرهای سنتزی میباشند که برای استفاده در مهندسی
بافت الکتروریسی شدهاند .این پلیمرها به طور موفقیتآمیزی در سیستمهای هدفمندرسانی و ریزپوشانی نیز استفاده شدهاند ،اما
استفاده از آنها برای کاربردهای غذایی مجاز نیست [ .]06در مقابل ،بیوپلیمرهای غذایی مانند پروتئینها و کربوهیدراتها به طور
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عمومی ایمن شناخته شدهاند  )GPRS(0و بطور گستردهای در محصوالت غذایی استفاده میشوند .ژالتین ،آلژینات ،کالژن ،زئین،
گلیادین ،کازئین ،پروتینهای آبپنیر ،پروتین سویا ،انواع صمغها و موسیالژها ،کیتوزان ،نشاسته ،استات نشاسته ،نشاسته
هیدروکسی پروپیله ،و مشتقات سلولز انواعی از بیوپلیمرهای غذایی میباشند که پیش از این الکتروریسی شدهاند .عدم سمیت،
زیست تخریبپذیری و مقاومت مکانیکی باالی آنها از جمله مزایای این بیوپلیمرها میباشد [ .]05بسیاری از این بیوپلیمرها قابلیت
الکتروریسی در محلولهای آبی را ندارند .ویسکوزیته پایین و داشتن ویژگیهای شلشونده با برش (رفتار سودوپالستیک) دلیل عدم
الکتروریسی محلولهای آبی بیوپلیمرها میباشد .اما میتوان از طریق مخلوط کردن محلولهای آبی با پلیمرهای کمکی آنها را
الکتروریسی نمود.

 -4-2کاربردهای نانوالیاف حاصل از الکتروریسی برای ریزپوشانی ترکیبات غذایی
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توسعه فرآوردههای غذایی دانشمندان این علم را بر آن داشته است تا در جستجو و معرفی روشهای نوینی برای فرآوری و
توسعه محصوالت غذایی باشند .صنعت غذا هر روز ویژگیهای پیچیدهتری را برای ترکیبات غذایی انتظار دارد که اغلب تنها با
استفاده از روشهای ریزپوشانی امکانپذیرند .فناوری ریزپوشانی ویژگیهای تازهای را در اختیار سازندگان مواد غذایی میگذارد که
انتقال ،نگهداری و حمل این مواد را آسانتر نموده ،از ترکیبات حساس یا فعال غذاهای عملگر نیز محافظت میکند .در قیاس با
صنایع دارویی ،در صنایع غذایی اغلب ریزپوشانی با عملیات بزرگ مقیاستر و کم هزینهتر ترجیح داده میشود .در جدول  2انواع
ترکیبات غذایی که در صنعت امروز غذا کپسوله میشوند ،به طور خالصه نشان داده شده است .با این وجود ،تأکید این بخش بر آن
دسته از مواد غذایی است که با استفاده از فرآیند الکتروریسی به طور موفقیت آمیز کپسوله شدهاند [.]08
ریزپوشانی با استفاده از فرایند الکتروریسی برای تثبیت مولکولهای غذایی عملگر با مزایای سالمتی بخش همچون
اپیگالوکاتچین گاالت ،گالیک اسید ،بتا-کاروتن و اسیدهای چرب چند حلقوی اشباع در داخل میکرو /نانوالیاف الکتروریسی شده
زئین انجام شده است .کلیه این مطالعات ،عملی بودن روش الکتروریسی به عنوان ابزاری نوین جهت طراحی و ساخت حاملهای
لیفی برای ماندگاری بیشتر و انتقال موثرتر مولکولهای زیست فعال را نشان دادند .تمامی این ترکیبات عملگر به طور معمول به
شکل کپسوله در میآیند تا ثبات فرآورده نهایی حفظ شود و طعم گزنده و تلخ آن در هنگام خوردن احساس نشود.
سیکلودکسترینها خانوادهای از الیگو ساکاریدهای حلقوی هستند که ساختار مولکولی مارپیچ شکلی دارند .از این رو ،طعمدهندهها و
رایحههای غذایی فرار مثل وانیلین ،درون انواع مختلفی از سیکلودکسترینها ادغام شدهاند تا کمپلکسهای در برگیرنده
سیکلودکسترین تشکیل گردند .الکتروریسی برای ساخت الیاف زئین و  PVAحاوی کمپلکس سیکلودکسترینهای مختلف به کار
گرفته شده است .ریزپوشانی سیکلودکسترینها در زئین و  PVAکه در این مطالعات گزارش شده به دلیل ویژگیهای زئین و
ویژگیهای انتقال دهندگی سیکلودکسترینها ،میتواند منجر به ویژگیهای نوید بخشی در این حاملهای پلیمری شود [.]09
برخی از مزایای کاربرد الیاف الکتروریسی برای ریزپوشانی کردن آنزیمها عبارتند از )0 :انواع مختلفی از پلیمرها را میتوان
برای تامین نیازهای مختلف به عنوان مواد پشتیبان ،الکتروریسی نمود؛  )2تخلخل باال و ارتباطات بینابینی الیاف الکتروریسی،
پلتفرمی عالی برای انتقال جرم با حداقل ممانعت به وجود میآورد؛  )0سطوح الیاف را میتوان به نحوی که مناسب فعالیت آنزیم
باشد ،اصالح نمود .ریزپوشانی لیپاز بر روی الیاف الکتروریسی با استفاده از جذب سطحی فیزیکی ،مخلوط کردن مستقیم یا از
طریق ایجاد پیوند کوواالنس انجام شده است .این روشهای تثبیت لیپاز درون شبکه الیاف الکتروریسی ،میتواند برای هیدرولیز
روغنهای گیاهی ،بیوکاتالیستها یا واکنشهای ترانس استریفیکاسیون مورد استفاده قرار گیرد .شبکه الیاف الکتروریسی به دلیل
سطح مقطع زیاد خود ،دارای ظرفیت باالی بارگیری آنزیم است .مطالعات مذکور عموماً نشان دادند که لیپاز ریزپوشانی شده همان
فعالیت کاتالیزوری نوع آزاد را دارد ،با این تفاوت که پایداری آن باالتر و عمر ماندگاری آن بیش تر است .سایر آنزیمهایی که با
استفاده از فرایند الکتروریسی ریزپوشانی شدهاند عبارتند از سامانه گلوکز اکسیداز /کاتاالز با هدف محافظت مواد غذایی ،آنزیم
تیروزیناز به عنوان بیوسنسوری برای ترکیبات فنلی و سلوالز برای تولید قندهای احیاکننده را نام برد [.]21
عالوه بر این ،الکتروریسی به عنوان روشی سریع و میانبر برای خشک کردن و ریزپوشانی باکتریهای زنده با تأثیرکم بر روی
قدرت بقای آنها مورد تأیید واقع شده است .ریزپوشانی بیفید و باکترهای زنده با استفاده از فرآیند الکتروریسی و کاربرد  PVAو
 WPCبه عنوان حاملهای پلیمری بررسی شده است .در مطالعات ایشان ریزپوشانی بیفیدوباکترهای زنده در  WPCبا روش
جایگذاری مستقیم (الکتروریسی تک محوره) انجام شد و کپسوله کردن باکتریهای زنده درون  PVAبا کمک الکتروریسی دو
محوره ،صورت گرفت .با این وجود هر دو بررسی نشان دهنده پایداری و بقای باکتری های زنده ،پس از فرآیند الکتروریسی بود و
امکان استفاده از روش الکتروریسی را برای اینگونه مصارف اثبات نمود [.]20

1 Generally recognized as safe
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کاربرد عصارههای زیست فعال گیاهان به عنوان ترکیبات عملگر در غذا یکی از موضوعات مستمر تحقیقاتی در صنایع غذایی
بوده است .با این حال ،طبیعت مواد زیست فعال کاربرد مستقیم آنها را در ماتریسهای غذایی محدود نموده است و لذا تکنولوژی
ریزپوشانی با تبدیل عصارههای گیاهی مایع به ترکیبات عملگر خشک ،و در عین حال ،محافظت و پایداری شیمیایی مواد زیست
فعال گیاهی ،این عمل را تسهیل نموده است .الکتروریسی یک فرآیند ریزپوشانی کاربردی برای تثبیت عصارههای فعال گیاهی
مایع در حاملهای پلیمری است .عصارههای گیاهی که تاکنون به صورت کامپوزیتهای رشتهای لیفی درآمدهاند از زردچوبه و
تیمول ،تهیه شده بودند .پلیمرهایی از قبیل زئین ،سلولز استات ،پروتئین ایزوله سویا ،ژالتین ،پلیمرهای مبتنی بر کیتوزان ،پلی
الکتیک اسید( ،)PLAپلی اتیلن اکساید( ،)PEOپلی وینیل الکل( ،)PVAپلیوینیلپرولیدین( ،)PVPپلی کاپروالکتون ،PCL
 PCL/PLAو  /PCLپلی تری متیلن کربنات( )PTMCدر مطالعات مزبور به عنوان حامل استفاده شدند .نانوالیاف الکتروریسی
شده عموماً راندمان بارگذاری باالیی داشتند ،بی آنکه مورفولوژی آنها مختل شود .ثابت شد که عصارههای گیاهی بارگذاری شده
پایداری خوبی نشان دادند و خواص عملکردی خود را پس از فرآیند الکتروریسی حفظ نمودند .تثبیت موفق این عصارهها درون
حاملهای پلیمری خواص عملکردی رشتههای ساخته شده را بهبود بخشید .فعالیتهای آنتی اکسیدانی یا ضدمیکروبی این
رشتههای الکتروریسی شده حاکی از آنست که میتوان آنها را احتماالً به عنوان اجزای بسته بندی فعال یا سایر مواد عملگر دارای
ساختار نانو برای کاربردهای غذایی مورد استفاده قرار داد [.]22

روشهای مختلفی برای تولید نانوالیاف وجود دارد که از میان آنها الکتروریسی تنها روش تولید نانوالیاف در مقیاس تجاری
میباشد .الکتروریزپوشانی به روش الکتروریسی دارای مزایای قابل توجهی از جمله قابلیت کنترل اندازه الیاف ،ایجاد الیاف منفرد و
کارایی باالی ریزپوشانی میباشد .نسبت سطح به حجم باال که ظرفیت قابل توجهی برای اتصال و آزادسازی گروههای عملگر،
جذب مولکولها ،یونها و دیگر ذرات در مقیاس نانو را فراهم میکند .از نانوالیاف با توزیع اندازه خوب ،انتظار میرود که آزادسازی
قابل پیش بینی ماده فعال را در تمام مدت مورد نیاز تأمین کند .با توجه به این مزایا محققین علوم غذایی از الکتروریسی برای
ریزپوشانی کردن مواد استفاده میکنند تا بدین وسیله خواص عملکردی همانند کارایی ،اثربخشی ،پایداری وحل پذیری مواد فعال را
در ابعاد نانو افزایش دهند .این مسئله به خاطر آن است که مواد دارای ساختار نانو ،حلپذیری و فراهمی زیستی باالیی نشان داده،
آزادسازی کنترل شده آنها افزایش یافته و دقت باالتری در هدفگیری در مقایسه با ذرات دارای ابعاد میکرون دارند.
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چکـیده
در این مطالعه به منظور تعیین درجه مواجهه جهت برآورد سطح ریسک مخاطرات بهداشتی از نتایج اندازهگیری عوامل
زیان آور محیط کار موجود در شرکت ذوب آهن پاسارگاد مورد بررسی که یک بار در سال انجام شده بود ،استفاده گردید.
با توجه به اینکه یک بار اندازه گیری در طول سال ممکن است نماینده میزان مواجهه کارکنان در طول سال نباشد ،این
احتمال وجود دارد که تعیین درجه مواجهه با عوامل زیان آور با میزانی از عدم قطعیت همراه باشد؛ از این رو ضروری است
تعداد دفعات اندازه گیری عوامل زیانآور براساس استراتژیهای بهداشت حرفهای به صورت دقیقتر تعیین گردد .باید
خاطرنشان ساخت که در مورد برخی از خطرات شغلی از جمله نوبت کاری ،عوامل بیولوژیکی و غیره ممکن است
روشهای استاندارد اندازهگیری وجود نداشته باشد که در این موارد میبایست از روشهای اختصاصی برای ارزیابی ریسک
استفاده گردد .نتایج نشان داد که از بین مخاطرات مورد بررسی ریسک صدا ،روشنایی و ارتعاش در سطح باال ،استرس
حرارتی و پوسچر نامناسب در سطح متوسط و بقیه عوامل در سطح پایین ارزیابی گردیدهاند .در مجموع مشاغل مورد
بررسی  92/2درصد از ریسکها در سطح پایین 92/0 ،درصد در سطح متوسط و درصد در سطح باال قرار دارند .براساس
نتایج حاصل از ارزیابی ریسک به ترتیب  2/3و  61/2درصد از مشاغل اداری و عملیاتی مورد بررسی از نظر ریسک صدا
در سطح باال قرار داشتند .در مورد روشنایی نیز  39درصد از مشاغل اداری و  39درصد از مشاغل عملیاتی دارای ریسک در
سطح باال بودند .همچنین در  60درصد از مشاغل عملیاتی ،سطح ریسک مواجهه با ارتعاش در حد متوسط ارزیابی شد .در
مورد استرس حرارتی که تنها در مشاغل عملیاتی مشاهده میشود 92/6 ،درصد دارای سطح ریسک متوسط و  06/9درصد
دارای سطح ریسک باال بودند .سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در حد متوسط ارزیابی شد.
واژگـان کلـیدی :ارزیابی ریسک ،ایمنی ،مخاطرات ،مشاغل عملیاتی ،خطرات شغلی

 -1کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،محیط زیست ،ذوب آهن پاسارگارد ،ایران
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ارزیابی ریسک یکی از مراحل پایه و اصلی در تمامی سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای است که با هدف
شناسایی ،ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات شغلی جهت کنترل آنها انجام میشود [ .]2-3روشهای مختلفی برای ارزیابی ریسک
مخاطرات در محیطهای کاری وجود دارند که به طور عمده بر مخاطرات ایمنی متمرکز میباشند []0؛ اما در صنایع ،کارکنان عالوه
بر مخاطرات ایمنی با عوامل زیان آور مختلفی مواجه هستند و عدم رعایت اصول احتیاطی و اقدامات کنترلی در هنگام کار میتواند
منجر به عوارض نامطلوبی در ارتباط با سالمت کارکنان گردد .گستره این عوارض به نوع عامل زیان آور (از جمله شیمیایی،
فیزیکی و ارگونومی) ،ویژگیهای آن و مدت زمان مواجهه بستگی دارد [ ]9از این رو برای تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترلی و
حفاظت کارکنان در برابر عوارض نامطلوب ناشی از عوامل زیان آور شغلی الزم است ریسک بهداشتی مواجهه با این مواد به طور
اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد [ .]8با استفاده از ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با عوامل زیان آور شغلی میتوان ارزیابی
جامعی از میزان مواجهه کارکنان با عوامل مخاطره آمیز بهداشتی داشت و در مورد پیش بینی اقدامات کنترلی برای حفاظت
کارکنان در محیط کار تصمیم گیری نمود [ .]2با این وجود روشهای ارزیابی ریسک مرسوم ،جنبههای بهداشتی محیط کار از
جمله عوامل زیان آور شغلی را به شکل تخصصی در نظر نمیگیرند؛ بدین معنا که معموالً نتایج اندازه گیری آالیندههای محیط کار
در تعیین رتبه ریسک مخاطرات در نظر گرفته نمیشود [.]6
در یک دسته بندی کلی میتوان عوامل زیان آور شغلی را به پنج گروه عوامل زیان آور شیمیایی (شامل :انواع آئروسلها ،گازها
و بخارات) ،بیولوژیکی (شامل انواع بیوآئروسولها) ،فیزیکی (شامل :صدا و ارتعاش ،تنشهای حرارتی محیط کار ،روشنایی و انواع
تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان) ،ارگونومی و روانی تقسیم بندی نمود [ .]0برای ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با عوامل زیان
آور شیمیایی الزم است درجه مواجهه و خطر آنها ارزیابی شود .درجه مواجهه براساس اندازه گیری عوامل براساس روشهای
استاندارد تعیین میگردد .درجه خطر نیز با توجه به نوع و شدت آسیبی که بر انسان وارد میشود و براساس مطالعات سم شناسی
مشخص میگردد [ .]9عوامل زیان آور ارگونومی طیف وسیعی از خطرات از جمله نوبت کاری ،وضعیتهای کاری نامناسب ،بار
کاری روانی و جسمانی و غیره را در بر میگیرند .با این وجود ،در کتاب حدود مواجهه شغلی ایران ( OEL : Occupational
) ]21[ )Exposure Limitتنها برای برخی از این خطرات حدود مواجهه شغلی ارائه شده است که ارزیابی ریسک مخاطرات
ارگونومیکی براساس اطالعات موجود در صنایع میتواند در مورد آنها انجام شود .در بین خطرات ارگونومیکی ،آسیبهای
اسکلتی -عضالنی اهمیت به سزایی داشته و در جهان (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه) از جایگاه
ویژهای برخوردار هستند و بخش بزرگی از روشهای ارزیابی ارگونومیک به روشهای ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی-
عضالنی اختصاص یافته است [.]22

 -2روش تحقیق
مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر در پتروشیمی مارون ماهشهر از تابستان سال  2322تا بهمن سال  2322انجام شد .در این
مطالعه  33گروه شغلی شامل  299شغل مختلف اداری و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند .شایان ذکر است مشاغلی که عوامل
زیان آور آنها اندازه گیری شده و نتایج آن در دسترس بود ،وارد مطالعه شدند .روش مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از
مطالعه  Chacklingو همکاران [ ]29و  ]23[ Tank Kia Tangبود که پس از توسعه و بومی سازی براساس الزامات بهداشت
حرفهای ایران از جمله آخرین ویرایش کتاب حدود مواجهه شغلی ( )OELتحت عنوان "روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات
بهداشت حرفهای ( 1)COHRAارائه گردید و مورد استفاده قرار گرفت .برای انجام این مطالعه ابتدا تیم ارزیابی ریسک بهداشت
حرفهای متشکل از سرپرست واحد ،نماینده کارکنان و متخصص بهداشت حرفهای و ایمنی تشکیل شد و با مشورت آنها عوامل
زیان آور موجود در هر گروه شغلی شناسایی گردید .در مرحله بعد ،درجه مواجهه ( )ERو درجه خطر ( )HRهر کدام از عوامل زیان
آور به شیوه زیر تعیین گردید و درجه ریسک هر عامل با استفاده از رابطه ( )2-3برآورد گشت .در نهایت ،سطح ریسک هر کدام از
عوامل مورد ارزشیابی قرار گرفت [.]20
()2
𝑅𝐻 × 𝑅𝐸√ = 𝑙𝑒𝑣𝑒𝐿 𝑘𝑠𝑖𝑅

 -1-2تعیین درجه مواجهه ()ER
در این مطالعه درجه مواجهه افراد با هریک از عوامل زیان آور شغلی براساس دو عامل میزان مواجهه فرد و حدود مجاز شغلی
محاسبه گردید .برای تعیین میزان مواجهه با تمامی عوامل زیان آور محیط کار از نتایج اندازه گیریهای انجام شده طی یک سال
1 - Comprehensive Occupational Health Risk Assessment
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موجود در صنعت مورد بررسی استفاده شد .باید خاطرنشان ساخت که درجه مواجهه با عوامل فیزیکی و ارگونومی (برای هر عامل)
با استفاده از نسبت میزان مواجهه و حدود مجاز مواجهه شغلی مندرج در آخرین ویرایش کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی ()OEL
کشوری (ویرایش  )2328محاسبه شد و از  2تا  9رتبه بندی گردید (به ترتیب جدول ( )2و ( .))9از آنجایی که حد مجاز مواجهه با
صدا در مورد اتاق کنترل و فعالیتهای اداری  21دسی بل میباشد ،برای صدای بیش از  21دسی بل درجه مواجهه امتیاز  ،9برای
صدای  81تا  21دسی بل درجه مواجهه امتیاز  0و برای صدای کمتر از  81دسی بل درجه مواجهه امتیاز  2در نظر گرفته شد ،از
سوی دیگر به منظور ارزیابی روشنایی محیط کار ،میزان حدود مواجهه متناسب با هر وظیفه از کتابچه  OELکشوری استخراج
گردید و در صورتی که روشنایی محیط مورد بررسی کمتر از حدود توصیه شده بود ،درجه مواجهه  9و اگر بیشتر و یا در حدود
توصیه شده بود ،درجه مواجهه  2در نظر گرفته میشد.
جدول ( :)1تعیین درجه مواجهه با عوامل فیزیکی در روش .]11[ COHRA
پرتو فرابنفش،

صدا

مادون قرمز،

درجه

میزان مواجهه بر

مواجهه

حسب ( )Aدسی

میدانهای ارتعاش

دوزیمتری

ارتعاش

روشنایی

مغناطیسی و
الکتریکی

5

E>OEL

111
درصد>D

 111 OELدرصد>E

7

AL<E<OEL

 111درصد
≤51 <D
درصد

 111 OELدرصد
≥45 OEL > E
درصد

3

E≤AL

 55درصد ≤D

 45 OELدرصد ≥E
>  51 OELدرصد

5

 51 OELدرصد ≥E
>  55 OELدرصد

1

 55 OELدرصد ≥E

111 OEL
درصد>E

E<OEL

 111 OELدرصد>E
 111 OELدرصد
≤AL<E

111 OEL
درصد ≤AL<E

E≤OEL

E≥OEL

 : Eمیزان مواجهه؛  :OELحدود مجاز مواجهه شغلی؛  :ALحد مراقبت  :Dدوز مواجهه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1711جلد دو

بل

تنش گرمایی (شاخص
WBGT: Wet
Bulb Globe
)Temperature

جدول ( :)2تعیین درجه مواجهه با مخاطرات ارگونومیک در روش .]11[ COHRA
درجه

امتیاز

امتیاز

حمل بار استفاده

جداول اسنوک

روش
QEC

روش
ROSA

از روش
WISHA

(هل دادن ،کشیدن

امتیاز روش
RULA

امتیاز روش
REBA

9

سطح ( 0امتیاز
نهایی  2یا
بیشتر)

سطح ( 0امتیاز
نهایی  6تا )29

 21درصد<

0

سطح ( 3امتیاز
نهایی  9یا )8

سطح ( 3امتیاز
نهایی  0تا )2

29-92
درصد

3

سطح ( 9امتیاز
نهایی  3یا )0

سطح ( 9امتیاز
نهایی  9تا )3

91-02
درصد

عدد نهایی
≥9

9

سطح ( 2امتیاز
نهایی  2یا )9

سطح ( 2امتیاز
نهایی )2

 01درصد ≥

عدد
نهایی<9

مواجهه

2

 211 OELدرصد
>E
 211 OELدرصد
≥29 OEL > E
درصد
 29 OELدرصد
≥91 OEL > E
درصد
 91 OELدرصد
≥99 OEL > E
درصد
 99 OELدرصد
≥E

و حمل بار)
عدد نهایی<91

ارزیابی کار
جسمانی
ضربان قلب در
هنگام کار بیشتر
از حداکثر ضربان
مجاز

89-91

61-89

21-61

عدد نهایی>21

ضربان قلب در
هنگام کار کمتر
از حداکثر ضربان
مجاز

 Eمیزان مواجهه؛  OELحدود مجاز مواجهه شغلی
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 -2-2تعیین درجه خطر()HR
درجه خطر عوامل زیان آور فیزیکی و ارگونومی نیز براساس نوع عامل و قدرت آسیب رسانی آنها با استفاده از جدول ()3
تعیین شد .باید خاطرنشان ساخت که در مورد روشنایی ،اگر در موقعیتی با روشنایی نامناسب خطر حادثه وجود داشت ،درجه خطر 3
و در غیر این صورت درجه خطر  0در نظر گرفته میشد .در مورد صدا نیز اگر صرفاً خطر افت شنوایی وجود داشت ،درجه خطر  3و
در صورتی که مواجهه با صدا احتمال خطای انسانی و برهم زدن تمرکز را در پی داشت ،با توجه به شرایط محل درجه خطر  0در
نظر گرفته میشد.
جدول ( :)3تعیین درجه خطر عوامل فیزیکی و ارگونومی در روش .]11[ COHRA
توصیف
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درجه شدت خطر

سطح

9

فاجعه بار  -مرگ

0

شدید – صدمات جدی

3

متوسط  -نیازمند درمان

جزئی -نیازمند به
کمکهای اولیه
قابل چشمپوشی -
بدون صدمه

9
2

مرگ و میر در چند نفر با اثرات غیر قابل برگشت مهم ،مواد سرطان زا ،سموم
اثرگذار بر تولیدمثل ،اثرات تهدید کننده زندگی ،کمبود روشنایی و شدت صوت
که خطر حادثه را در پی داشته باشد.
منجر به مرگ یک نفر ،اثرات بهداشتی غیرقابل برگشت یا ناتوان کننده در
یک یا چند نفر و عوارض مزمن پیش رونده مانند افت شنوایی ،پنوموکوزیس و
بیماریهای ریوی انسدادی
صدمات شدید برگشت پذیر که میتواند منجر به بیماری و روز از دست رفته
کاری (غیبت از کار به دلیل بیماری شود؛ نظیر اختالالت اسکلتی -عضالنی،
اثرات فیزیکی آفتاب زدگی ،اثرات سیستم عصبی به غیر از نارکوزیس،
بیماریهای هوابرد غیرکشنده ،استرس حرارتی و عوارض ناشی از تشعشعات
فرابنفش ،مادون قرمز و میدانهای مغناطیسی
اثرات بهداشتی برگشت پذیر که منجر به درمان پزشکی بدون زمان از دست
رفته میشود ،نارکوزیس و آفتاب سوختگی
اثرات بهداشتی برگشت پذیر با نگرانی اندک نیازمند کمکهای اولیه،
ناراحتیهای عضالنی جزئی و سردرد

 -3-2تعیین رتبه ریسک
پس از تعیین درجه خطر و درجه مواجهه و نیز محاسبه درجه ریسک بهداشتی با استفاده از رابطه  ،2سطوح ریسک مطابق با
جدول ( )0رتبه بندی گردید .نمرات  2تا  9سطح ریسک به ترتیب نشان دهنده سطح پایین تا سطح بسیار باال میباشند.
جدول ( :)4رتبهبندی سطوح ریسک بهداشتی در روش .]11[ COHRA

نمره ریسک
9
0

سطح ریسک
بسیار باال
باال

3

متوسط

9-2

پایین

توصیف
اقدام فوری برای دور کردن کارگر از منبع الزم است.
انجام کنترلهای مهندسی ،اندازه گیری مواجهه حداقل یک بار در سال و انجام اقدامات
کنترلی موقت
ریسک نیازمند توجه اضطراری است .ممکن است ریسک کنترل شده باشد؛ اما به دلیل
احتمال وخامت اوضاع ،نیاز به بازبینیهای منظم داشته باشد.
هیچ گونه اقدام فوری نیاز نیست .در حال حاضر خطر کنترل شده است.

 -3نتایج و بحث
در مطالعه حاضر به بررسی  22گروه شغلی شامل  038شغل مختلف پرداخته شد که از این تعداد 311 ،شغل اداری و 238
شغل عملیاتی بودند .جدول ( )9یک نمونه کاربرگ تکمیل شده به روش  COHRAدر یکی از مشاغل عملیاتی (اپراتور )LDPE
در ذوب آهن پاسارگاد مورد مطالعه را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود از بین مخاطرات مورد بررسی ریسک صدا،
روشنایی و ارتعاش در سطح باال ،استرس حرارتی و پوسچر نامناسب در سطح متوسط و بقیه عوامل در سطح پایین ارزیابی گردیده-

51

اند .سطح ریسک عوامل زیان آور فیزیکی و ارگونومی در دو بخش اداری و عملیاتی در شکل ( )2نشان داده شده است .همان طور
که مشاهده میشود ،تمامی عوامل زیان آور به غیر از مخاطرات ارگونومیک در مشاغل عملیاتی از مشاغل اداری بیشتر میباشند.

جدول ( :)1نمونه کاربرگ نتایج ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی در یکی از مشاغل عملیاتی (اپراتور )LDPE

عوامل

میزان

زیانآور

مواجهه

عوامل
فیزیکی

مخاطرات
ارگونومیک

صدا (دسی بل)
روشنایی ()Lux
ارتعاش ()m/s2
میدانهای مغناطیسی (μT
میدانهای الکتریکی () kv/m
استرس حرارتی (سانتی گراد)
پوسچر نامناسب ()RULA
مخاطرات حمل بار با استفاده از
روش WISHA
هل دادن ،کشیدن و حمل بار
ارزیابی کار جسمانی

OEL

درجه
مواجهه

درجه

نمره

سطح

خطر
0
0
3
3
3
9
3

ریسک

ریسک

0
0
0
9
9
3
3

باال
باال
باال
پایین
پایین
متوسط
متوسط

9

پایین

9
0

پایین
باال

شدت

68
31
8/6
08
1/132
33
ـــــ

69
91
2/69
2911
21
92
ـــــ

9
9
9
2
2
9
3

ـــــ

ـــــ

3

3

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

3
9

3
3
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شکل ( :)1فراوانی سطوح ریسک عوامل زیانآور در دو بخش اداری و عملیاتی برحسب درصد

نتایج ارزیابی ریسک بهداشت حرفهای تمامی مشاغل مورد مطالعه در جدول ( )8ارائه شده است .همان طور که در این جدول
مشاهده می شود ،در بخش عوامل فیزیکی بیشترین عوامل مورد بررسی صدا و روشنایی بودند که سطح ریسک صدا در بخش
عملیاتی به طور عمده باال بود و در بخش اداری ،بیشترین برآورد سطح ریسک پایین بود .در ارتباط با روشنایی نیز در بخش
عملیاتی ،بیشتر مشاغل دارای سطح ریسک باال بودند و در بخش اداری ،بیشتر مشاغل سطح ریسک پایین داشتند.
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جدول ( )1نتایج ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشت حرفهای در مشاغل اداری ( 15شغل) و عملیاتی ( 44شغل) مورد
بررسی

سطح ریسک مخاطرات بهداشت حرفهای

عوامل

مشاغل

زیانآور
صدا
روشنایی
ارتعاش
عوامل
فیزیکی

میدانهای مغناطیسی
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میدانهای الکتریکی
استرس حرارتی
پرتو فرابنفش

مخاطرات
ارگونومیک

پرتو مادون قرمز
پوسچر نامناسب ()ROSA
پوسچر نامناسب ()RULA
پوسچر نامناسب ()REBA
پوسچر نامناسب ()QEC
حمل بار با استفاده از روش
WISHIA
هل دادن و کشیدن
ارزیابی کار جسمانی

باال

پایین

متوسط

جمع

اداری
عملیاتی
اداری
عملیاتی
عملیاتی
اداری
عملیاتی
اداری
عملیاتی
عملیاتی
اداری
عملیاتی
عملیاتی
اداری
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی

تعداد
0
221
219
211
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
98
ـــــ
ـــــ
ـــــ
29
0
9
ـــــ

درصد
2/3
61/2
39
23/9
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
06/9
ـــــ
ـــــ
ـــــ
0
29/9
23/3
ـــــ

تعداد
21
98
ـــــ
38
92
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
81
ـــــ
ـــــ
ـــــ
963
92
21
21

درصد
3/3
22/2
ـــــ
98/9
60
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
92/6
ـــــ
ـــــ
ـــــ
20/0
62/6
88/2
211

تعداد
968
ـــــ
229
ـــــ
0
ـــــ
ـــــ
922
29
ـــــ
92
26
2
9
ـــــ
3
ـــــ

درصد
29/3
ـــــ
89
ـــــ
28
211
211
211
211
ـــــ
211
211
211
2/8
ـــــ
91
ـــــ

311
238
311
238
99
992
29
922
29
228
92
26
2
311
33
29
21

عملیاتی

3

2/3

92

60/9

9

8/9

39

عملیاتی
عملیاتی

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

93
29

82/8
211

22
ـــــ

39/0
ـــــ

30
29

شکل ( )9مجموع سطوح ریسک تمامی عوامل زیانآور شغلی بررسی شده با استفاده از روش  COHRAرا به صورت کلی و
در دو بخش اداری و عملیاتی بر حسب درصد نشان میدهد .همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،در مجموع مشاغل مورد
بررسی  92/2درصد از ریسکها در سطح پایین 92/0 ،درصد در سطح متوسط و درصد در سطح باال قرار دارند.

شکل  :2سطوح ارزیابی ریسک مشاغل مورد بررسی ،الف) تمام مشاغل ،ب) مشاغل اداری ،ج) مشاغل عملیاتی
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براساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک به ترتیب  2/3و  61/2درصد از مشاغل اداری و عملیاتی مورد بررسی از نظر ریسک
صدا در سطح باال قرار داشتند .با توجه به اینکه معیار تعیین خطر ارزیابی این عامل براساس کتابچه  OELکشوری در مشاغل
اداری  21دسیبل و در مشاغل عملیاتی  69دسی بل میباشد ،الزم است رویکردهای کنترلی متفاوتی برای کاهش سطح ریسک
این مشاغل به کار گرفته شود .این رویکردها در مورد مشاغل اداری به طور عمده بر بهسازی سیستم تهویه مطبوع و نصب
عایقهای صوتی برای جلوگیری از نفوذ صدای مناطق عملیاتی متمرکز میباشند؛ در حالی که برای مشاغل عملیاتی مواردی
همچون اقدامات کنترل مهندسی و مدیریتی و نیز استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی مورد نیاز است .در مورد روشنایی نیز 39
درصد از مشاغل اداری و  39درصد از مشاغل عملیاتی دارای ریسک در سطح باال بودند .به منظور کاهش ریسک روشنایی
نامناسب به سطح قابل قبول ضروری است اقدامات الزم جهت تعویض المپهای سوخته و نصب منابع روشنایی جدید براساس
استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفهای صورت گیرد .بدیهی است که در تعیین سطح ریسک روشنایی در روش  COHRAصرفاً
میزان روشنایی اندازه گیری شده در نظر گرفته میشود و فاکتورهای کیفی روشنایی نظیر تجلی رنگ ،درخشندگی و دمای رنگ
ارزیابی نمیگردد .بنابراین هنگام انجام اقدامات کنترلی برای بهسازی منابع روشنایی میبایست این عوامل نیز در نظر گرفته شوند.
همچنین در  60درصد از مشاغل عملیاتی ،سطح ریسک مواجهه با ارتعاش در حد متوسط ارزیابی شد .این مشاغل به طور
عمده مربوط به فعالیت های تعمیراتی بودند که استفاده از تجهیزات مرتعش ،بخش اصلی این مشاغل است و این مواجهه بیش از
حد مربوط به ارتعاش دست و بازو میباشد .به منظور کاهش و کنترل ریسک ناشی از ارتعاش در این مشاغل ضروری است
اقداماتی همچون کنترل مهندسی ارتعاش استفاده از تجهیزات جدید با ارتعاش کمتر ،تدوین و اجرای برنامه کار  -استراحت و
استفاده از دستکش ضد ارتعاش صورت گیرد .عالوه بر این در مورد استرس حرارتی که تنها در مشاغل عملیاتی مشاهده میشود،
 92/6درصد دارای سطح ریسک متوسط و  06/9درصد دارای سطح ریسک باال بودند .با توجه به اینکه شرکت مورد نظر در جنوب
کشور واقع شده است و استرس حرارتی همواره در طول سال وجود داشته و سطح ریسک آن باال میباشد ،ضروری است به منظور
کاهش و کنترل این عامل ،اغلب فعالیتهای کاری در محیطهای سر پوشیده انجام شود و یا در صورت عدم امکان در مشاغلی که
سطح ریسک باالیی دارند ،برنامه کار  -استراحت منظم اجرا گردد.
ریسک مخاطرات ارگونومیک بر اساس کتابچه  OELکشوری در چهار دسته پوسچر نامناسب ،حمل بار ،هل دادن /کشیدن و
بار کار جسمانی مورد ا رزیابی قرار گرفت ،در ارتباط با خطر پوسچر نامناسب نیز بر مبنای اینکه ماهیت شغل به چه صورت باشد و از
چه روشی برای ارزیابی درجه مواجهه استفاده گردد ،چهار گروه ( ROSAفعالیتهای اداری)( RULA REBA ،مشاغل عملیاتی
که در آنها باالتنه بیشتر درگیر است) و ( QECمشاغلی با پیچیدگی شغلی بیشتر) مورد استفاده قرار گرفتند .هل دادن و کشیدن
بار نیز توسط جداول استوک ارزیابی گردیدند .مطابق با نتایج جدول ( ،)8سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در شرکت مورد
مطالعه در حد متوسط ارزیابی شد .به منظور کاهش و کنترل سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در بخش اداری میتوان به تغییر
ایستگاه کاری کار با رایانه ،تغییر صندلیهای ثابت به صندلیهایی با قابلیت تنظیم ارتفاع و آموزش در مورد ارگونومی کار با رایانه و
در بخش عملیاتی به آموزش نحوه صحیح انجام کار اشاره کرد.

 -4نتیجهگیری
-

از بین مخاطرات مورد بررسی ریسک صدا ،روشنایی و ارتعاش در سطح باال ،استرس حرارتی و پوسچر نامناسب در سطح
متوسط و بقیه عوامل در سطح پایین ارزیابی گردیدهاند.
در مجموع مشاغل مورد بررسی  92/2درصد از ریسکها در سطح پایین 92/0 ،درصد در سطح متوسط و درصد در سطح
باال قرار دارند.
براساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک به ترتیب  2/3و  61/2درصد از مشاغل اداری و عملیاتی مورد بررسی از نظر
ریسک صدا در سطح باال قرار داشتند.
در مورد روشنایی نیز  39درصد از مشاغل اداری و  39درصد از مشاغل عملیاتی دارای ریسک در سطح باال بودند.
همچنین در  60درصد از مشاغل عملیاتی ،سطح ریسک مواجهه با ارتعاش در حد متوسط ارزیابی شد.
در مورد استرس حرارتی که تنها در مشاغل عملیاتی مشاهده میشود 92/6 ،درصد دارای سطح ریسک متوسط و 06/9
درصد دارای سطح ریسک باال بودند.
سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در حد متوسط ارزیابی شد.
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